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PREFACE
-i

r
t I ^H E importance of the small groups of documents published in this
A volume made it advisable to edit and issue them more speedily
than would have been possible if they took their turn among the

general series of papyrus documents acquired by the Museum. They
were acquired as a part of a joint purchase by the Museum and certain

American and other universities, in which Prof. F. W. Kelsey of

Michigan was the moving spirit ; and fortunately it was found possible

to arrange with the partners in the purchase that these groups should

be kept together. Students of Roman administration, as well as

scholars interested in Jewish antiquities, will welcome the new light
thrown upon their subjects by the letter of the Emperor Claudius to

Alexandria. No writer on the ecclesiastical history of the fourth

century can dispense with a study of the new letter relating to the

Meletian quarrels with St. Athanasius, or those from Paphnutius's

archive, even if it should turn out that the interesting suggestion
that among them is an autograph of St. Athanasius himself is less

well founded than it seems at present. Accordingly Mr. H. I. Bell
has prepared the texts, translations, and introductions here given

of the Greek documents, and Mr. W. E. Crum has kindly edited

the three Coptic letters, so as to place the material at once at the

disposal of scholars. Should any further documents from the same
source have been acquired in any quarter, this publication will call

attention to their importance, and aid in their elucidation, and it is to be

hoped that any such discoveries may be promptly made known. Five

collotype facsimiles have been added as almost indispensable for the

study of these, often difficult, texts.

J. P. Gilson.

March 13, 1924.
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ΝΟΤΕ

ΡΟΚ.
ΐΐιε Γεαδοη 8ΐ3ΐε<:1 βγ ΜΓ. Οΐΐδοη ΐη ΐΐιε ΡΓείαοε ϋΐιϊδ νοίυιτιε ΐδ

Ά δρεοΐ&Ι ρυΒΙΐοαίΐοη, ίοπτιϊη^ ηο ρΆΓϊ οί ΐΐιε δεπεδ Οτβείί Ρα,ργτί
ΐη ί/ιε ΒήΙΐΒΐι Μπεηιηι ; 3ηά δΐηοε ϊΐδ οοηΐεηΐδ &Γε Π1<ε1γ Ιο Ηπνε α \νΐάεΓ
ΐηίεΓεδί ΐΗ&η ίηοδε νοίιιιηεδ, ΐΗε ηιείΐιοά οί ριιβίίοίΐΐΐοη Ηίΐδ Βεεη 3ΐΐεΓε<:1.
Νοί οηΐγ 3Γε ΐΐιε Ιεχίδ ρπηίεά ίη ηιοάεπι ίοπιπ, Βαΐ ΐΗε οοηίΓηεηΙ&Γγ Ϊ5
ιιηυδΐΐ3ΐ1γ ίυΐΐ. ΜαοΗ άοιιοϋΐεδδ ΓετηΗΐηδ Ιο βε άοηε 1>εΓοΓε ΐΗεδε Ιεχίδ

Ηανε γίεΐάεά ΐΗείΓ ίυΐΐ ναΐαε, βαΐ ίϋ ϊδ Ηορεά ΐΗ^ΐ ΐΗε ρΓεβεηϋ νοίαηιε

\νΐ11 3ϋ Ιεαδί ρΓθνί(3ε Ά δυβϊοϊεηΐ; Βαδΐδ ΓΟΓ ίιΐΓΐΙιεΓ δΐιιάγ.
Ι δΐιοαίά Η1<ε ίο εχρΓεδδ ιηγ δΐηοεΓε ΐΗ&ηΙίδ ίο αΐΐ \νΗο Ηανε αδδΐδϋεά

οίε— ίίΓδί: »ηά ΓοΓειτιοδί: ίο Μπ λν. Ε. Ουπη, ΛνΗοδε δεΓνϊοεδ &Γε ϋγ ηο
ιηεβηδ οοηίϊηεοί ίο Ηϊδ εάΐΐϊοη οΓ ΐΗε ΐΗπεε Οορίΐο Ιεΐΐεπδ, ίΐηοΐ ίο ΡΓοί.
Ηιιηΐ, Ιο ννΐιοδε 1ε3Γηίη§ 3ηά ίηδί^Ηΐ ίεχίΒ &ηά οοπίΓηεηΙόΐΓγ ο\\'ε ΓΕΓ
ιτιοπε Λίΐη αρρεαπδ ΓΓΟΠΙ ΐΐιε οοουιτεηοεδ οί Ηϊδ η^ηιε ΐη ϋΗε ηοίεδ. Μγ
οο11ε3§ιιε ΜΓ. Η. ]. Μ. Μϋηε ΙΐΕδ §ΐνεη ίΓεηιιεηΐ Ηεΐρ ίη ΐΗε άεαρηει·-
ιηεηΐ ΟΓ ίηΐεΓρΓεΙαίίοη οί οΐίίϊιοϋΐΐ ρίΐδδ3§ε8. Τΐιε ρΓοοίδ οί ΐΗε νοίαιτιε
Ηπνε Ιαεεη τεαοί Βγ 5ΪΓ ΡΓεθεΓΪο Κεηγοη &ηά ΜΓ. Οϊΐδοη. Το ΐΗε ν&δΐ

1>ίΙ)1ίθ£Γ3ρΗίθ3ΐ 1<ηο\ν1εά§ε οίΜτ. ΝοΓΓηαη Η. Βαγηεδ Ι ίΐηι ΐηάεοίεά ίοΓ
τείεΓεηοεδ ίο ιΐδείυΐ ΗΐεΓαίιίΓε ; ίο Ρπ>ί. Μ. Κ,οδίονίζείί ίοΓ ηοίεδ οη

ΐΐιε Οίαυάΐιΐδ ΙεΙΙεΓ ; πηά Ιο ΜΓ. ]. Ο. Μίΐηε ίοΓ &
οη ΐΗε δ&ηιε. ΜΓ. Ο. Ρ. Η ΠΙ Ιαηάΐγ ίαΓηίδΗεά ίοΓ τερΓοάιιοΐίοη α
οί ΐΗε οοϊη οί Οίαικϋαδ δΐιοννη οη ρ. 37· ΜΓ. Ο. Τ. Ι^απιαοΓαίΐ οί
ΐΗϊδ ΟεραΠΓηεηΙ ηίΐδ, αδ 3ΐ\ν3γδ, οίοηε ΐηναΐυποίε \\ΌΓ!<: ίη ΐΐιε

ΐίοη &ηά ρίεοίπ£ ΐο^εΐΗεΓ οί ΐΗε ρ^ργΓΐ ; αηά &δ οείοΓε Γηγ ΐΐι^ηΐίδ
οΐιιε ίο ΐΗε δίαίί οί ΐΗε €1&Γεηο1οη

Η. Ι. Β.



ΑϋΟΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΚΚΙΟΕΝϋΑ

9 (· ΜΓ· ]· Ο· ΜΠηε Ι3ΐνεβ ιηε ρ3δδ3§ο .ι
ΐ

»>πι Ιηε δεηαίε 38

;

ρΓβΙΙχ οοηοΐυδίνε
βνίάεηοε ιΗαΐ ιΗε οϊΐν Ιι&ά η&<3οηε ιιηάβΓ ΐηε Ρίοΐεπιϊεδ '. Ηαά Οίαυάΐϋβ (\ν·ηο, ΓΟΓ ηϊηίδεΙΓ
ΟΓ ίίϋ ουψ) ηίδ αάνίβεΓδ, πιυδί Η3νε Κη<ι\νη ιΗβ Γβεΐδ) οεεη αν/ακ ΐη3ΐ Α1εχ3η(1π3 ηα<1 ηενεΓ

Π3(1 α βεηαίε ηε χνουΐά Π3νε υβε<3 ΐηβΐ αβ αη .π μ.ιιηκ.·] ιΐ .

' Ι ςαη ςυϊΐβ εαβίΐ}· ', \νΓΪιε8
ΜΓ. Μϋηε, 'εηνίεαββ ΐΗε Ρβηη»ηεηΐ δεοΓεί^Γ/ 31 Κοπιβ ηιίηυΐίη^ :

"
δ»}' ΐΗαΐ \νε οαη'ΐ

ΐΗε δΓΓαηςειηεηΐδ λνΙιίοΗ \νεΓ6 (Ιεβηίΐεΐ}· αΐιοΐί^ΐιοί 1>ν Αϋβΐΐϊΐιΐδ, 1>υΐ ο(ΓεΓ Λοιη αη
ίο Ιίββρ Λέπι ςυίεΐ ".'

ίδ α §;οο(1 (Ιεαΐ οΓ \νεϊ§;1ι[ ίη ΐΗίδ ΕΓ§υηιεηΙ, ραΓίϊοιιΙίΐΓΐ}· 38 ί
ΐ οοιηεδ λνϊιΐι ιΗβ ΓοΓαβ

οΓ οίϋοϊαΐ εχρεπΐβηοε, Ι)αΐ ίΐ δΐίΐΐ δεετηβ ίο ΐΗε εεΙΐΙΟΓ ίιηρπΛα&Ιϋ ΐΗαΙ Ηαά Αϋ^ϋδΐυ» αοοϋδΐιεά

» δεη3ΐε ΟΙϊυάϊαδ, \νΗο πιοπε ΐΗ3η οηαε τείείδ ίο Ηϊβ ροΐκγ 3δ α ρΓβοεάβηΙ, δΗουΙά ηοΐ Ιΐ3νε

Γπεηΐίοηεοί ΐΗε Γηαΐ. ΤΗ31 ΑΙεχβηίΙπα \\&ά 31 οηε ΐίπιε Η30 α βεη3ΐε δεοπίδ Ηο\νενεΓ \ετγ

1 6
. Το Ιΐιε αιιι1ιοΓΪ(ίεδ οί£ε(Ι οη ΐΗε (|υεδ(ϊοη οΓ ΐΐιε οϊΐίζοηδΗϊρ οΓ ΐΗο ]ο\νδ ΓΠ3ν

ηο\ν οε 3(3<3ε(1ΟοΙζεΓ, ΐη Ρ3υ1ν-\νϊδδθ\ν3-ΚΓθ11, χ, 4°ι» *'>ο Ι3ΐιοδ α νΐο\ν ρΓβοΐίοαΙΙν
ί(1εηΐίο3ΐ \νιΊΙι ι!ΐ3ΐ ΙιεΓε ρΓορουη(Ιεά (Βα)'ηεδ).
Ρ3ςε ι ρ Γ

.

δίικτε ΡαιΊ Ι \ν3δ ρΓΪηΐεά ιΐιοπο Ηβδ 3ρρε3Γεί 3η ϊτηροΓί^ηΐ «ΌΓ!; οη ΐΗο
8θ-θ3ΐ1ο(1 ' ΗοΐάηίδοΗε Μ3Γΐ)τεΓ3ΐ{Ιεη ', νΐζ. Α. νοη ΡΓβιηεΓδΙοϊη, ΖΗ <ί(η χοξίηαηηίαι αΐίχαιι-
ιίη'αι'ίΐΑίη ΜαΓίρΓίΓαΜαι (ΡΜοΙο^ιΐί, 8υρρ1επιεη(1}3η(1 χνΐ, Ηείΐ II, 1923)· Ηε (1ε3ΐ8
(ΡΡ· Ι5~2ΐ) *ΐΛ ιΐιε ' ΙδίάοΓυδ Α^Iα', οΓ ρβπΐδ οΓ «Ίιϊοΐι Ιιε βίνεδ 3 τονΐβεά Ιεχΐ, αηά ά3ΐι·δ
ιΗε εηι^βίδ^ ίο «-Ιιΐςΐι ιΐιεν τεΓεΓ 3δ 30 ΑρΓ., ι Μαν, Α. ο. 53·

Ρζβζ 25, 1
1
.

77~8. ?ΓθΓ. Ηυηΐ 1ΐ38 βυ^εδίοά, δϊηοο ΐΐιο (ΪΓδΐ ρβΓΐ οΓ (Ιιε νοίυηιο \ν3δ

ρΓΪηΐε<3 οίΓ, ι!ΐ3ΐ ΐΗε εεηδε πΐ3}' οε Γ3ΐ1ιβΓ

' Ι \ν!11 ηοΐ §ο ίηΐο ΐΐιε ςυοβίΐοη οΓ ρ3δΙ τεδροηδΐ-
βίΐίΐν, 1>αΙ Ι ϊΑα/ί λαν< ηο τη<Γφ οη ΐΗι α§%Γα$οΓ ί/Ί/κ €θηβπΙ ΐί ταιηνιά! Τΐιϊδ (ννΐιϊοΐι άοοδ
ηοΐ ηεοεδδβπΐ/ ίηνοΐνε ΐΐιε οοΓΓεοΙΐοη οΓ άρξαμίνω* ίο αμξυμίνα») Γοηιονοδ ΐΐιο άΐΙΓιουΙΐν

ηοΐΐοεοί οη ρ. 1 8 3ηά εχρΐ3ΐηδ ΐΗε δονεΓΪΐν οΓ ΐΐιο ΕηιρβΓΟΓ'δ πιε3δυΓεδ ΐη(1Ϊ€3ΐε(1 Ι)}· ΒΟυ.
+03ΪΓΟ 10448, 3η(1 ϊΐ πΐ3χ λνεΐΐ οε ΐΗε ΟΟΙΊΧΌΙ ΐηΐεΓρΓεΐ3ΐΐοη.

ΡΒ^Ο 3°· ηοίε οη 1
.

17. Ριχ>Γ. ΚοδΙονίζβίΓ Γβίΐτδ ίο Ρ. Οχν. χϋ, 1 434. «'ΗεΓβ \νε 1κ·3Γ οΓ

3η εβίϊΐε ίη ΐΐιε ΟχνΓΐι>·η€ΐιΐΙε ηοπιε ΓθΓΠΐεΓΐ_ν 1>ε1οη§ίη^ ίο Ο. ]υϋιΐδ Τΐιροη, Γ3ΐΗθΓ 3η(1 ϊοη,

ΐη ΐΐΐε Γεϊ^η οΓ Αυ§11δ(ϋδ; Οί. Ρ. Κ}Ί. ϋ
,

145 (Εΐΐ1ΐβΠΗ'Π3) : του προιστώτο! της θίωνοί του

θί'ωΐΌΓ προσόίου, \ν!ΐ6Γε Λε 83Π18 ρεΓΒΟΠδ Π13)· Οε Οθη€εΠΚ·(1. Ιΐ δίΊ'ΠΙδ 1>ν ΠΟ ιιΐι-ϊι-
ίπιΙΪΙ,Γΐ ι, ΐη3ΐ ΐΐιε νουη§;εΓ Ο. ]υϋυ3 ΤΗεοη, \ν!ιο»ε ΓαΐΗεΓ ί

δ άεδοπβεά 3δ [γ
<

καί ύπομνημαίτο]γρά(φου), \\·38 ΐΗε Γ3ΐΗεΓ οί Ο11ΓΟ. | η
ί ίΐ!-, Οίοηνδίϋί.



ΜΕΤΗΟϋ ΟΡ ΡυΒΟΟΑΤΙΟΝ ΑΝΟ ΙΛ5Τ ΟΡ
ΑΒΒΚΕΥΙΑΤΙΟΝδ

ΤΗΕ πιείΗοκΙ ΓοΠονεά ϊη ΐηίδ νοίυπιε ίδ ίη ΐηε ηΐ3Ϊη ΐΗαΐ λνηίαΐι Ηβ,δ ηο\ν βεαοπιε αΐΐ
βυΐ ϋηϊνεΓδαΙ ίη εάίΐίοηδ οΓ ηοη-1ίΐεΓ3Γ}' ραρ)τί. ΤΗβ Ιεχίδ αΓε £Ϊνεη ίη ηποάεΓΠ ΓΟΓΓΠ, \νίΐη

αοαεηΐδ, 1)ΓείΐΛίη£δ, ΆηΛ ρυηαΐυαίίοη, βνπιοοίδ ζηά αοοΓενίβ,ιίοηδ 5εϊη§ εχίεηϋεοΐ. Ιη ΐηε
ηοΐεδ οοηΐΓ3θΐϊοηδ, Ιεοΐίοηίΐΐ δί^ηβ, &ηΑ οοιτεαιίοηδ ίη ιΗο ΟΓΐ^ίη^Ι »Γε τεοοπίεά, αηά

ηά ηιίδ-8ρε1!ίησδ (ηο(, Ηοχνενβπ, εδ[»1)1ϊδΗε(1 νυ1σ3ΓΪδπΐδ οΓ §Γ»ηιπιαΓ β,ηά δρείΐίη^)
οθΓΓ€θ(ε(1. Ιη ιΗε Ιεχίβ ΐΗε δί^ηβ

' '
τερΓεβεηΐ \νοΓ(1δ ΟΓ ΙεΐΙεΓΚ 3<3(1ε(1ΙειίεΓ ίη ιΗε οπ§ίηα1,

ο1;εΙδ ( ) ΐΗοβε οηιίιΐε(1 ίη ιΐιβ οΓΐ^ίη»! βυΐ δυρρ!ίε<1 1>γΐΗβ β(1ϊιθΓ, δςυ»Γε 1)Γας^ε[δ

[ ] ΐΗοδε Ιοδί ϊη Ιηε θΓί§ίη»1 Ληά τεβΙΟΓεά \)γ Λβ εάίΙΟΓ, τουηά βΓ2α1;εΐδ ( ) ιΗε τεδοΐυΐίοη οΓ
ίΐ δνπιΙ)ο1 ΟΓ αΒοΓενΐαΐϊοη, 1>ηι<>·κ { } Λ βυρεΓΓίυοιίδ ΙεΐΙβΓ ΟΓ ΙεΐΐεΓδ ϊη (Ηε οΓΐ^ίηα!, (Ιουΐιΐε

βςυαΓε 1>Γ3ε1ίε(8|[ 3 3. άείεΐίοη ίη ιΗε ΟΓΐ^ίπαΙ. Οοΐδ 3Γε ρΐαοεοί υηοΙεΓ ΙεΐΐεΓδ \νΗίοΗ ίη ιΗε

Μ85. αΓε (Ιοιι1>ι(υΙ ΟΓ νεπν ίπιρεΓΓεοί ; (Ιοίδ βεΐ\νεβη δςυ&Γε 1)Γ3ο1;εΐδ ίηίΐίοαίϋ ϋιε ε8ΐίπΐ3ΐβ(1
ηυηιΙιεΓ οΓ ΙεΙίεΓδ Ιοδί ίη α ΙιουηΕ, (Ιοίδ οιιΐδίίΐε ΙίΓαοΙίεΐβ ΙβΐΙβΓδ νίδίοίε ουί υητεα(3. Ηεανν

ΑΓ£ΐΙ)ίο ιιιιιπιτίΐΚ τεΓεΓ Ιο ιΗε οαΐαΐο^υε ηυπιόρΓδ οΓ ρ»ρ)·π ίη ΐΗίδ νοίαηιε Ληά ϊη νοίυπιεδ IV
Ληά V οΓ ΟΓΜ& Ραργή ι» ίΑί ΒΗΐϊϊίι Λίακκηι.
Τηε Γο1Ιο\νίη§ 3Γε ιΗε Ιεδδ εαβίΐχ Γεοο§ηίζεί α^οΓενίδίεΗ ΓβΓεΓεηοβδ Ιο ΐΐιε ααίΙιΟΓΪΐίεδ

οίΐεά :— ,

/

ΑρορΗίΙι. Ραΐηιηι = ΑρορΗΙίκξτηαΙα Ραΐτητη, οίΐεά ΓΓΟΓΠ ΐηε Ιεχΐ ίη Μί^ηβ, Ρ. Ο., Ιχν.
ΑκΑϊν = Α^^!^η'/)^^ ΡαρρΓηε/οπΛιιηξ.
ΑΐΓΐ3.η. ΟΓ ΑΐΗαηΕίδίυδ = ΐηβ \νθΓΐΐ8 οΓ 8ί. Αΐηαηαδίυδ, οϊΐεά ίτοπι ιΗε Ιεχΐ ίη Μί§;ηε, Ρ.Ο.,

χχν, χχνί.

ΒΟυ. ·=· Α(ξγρΐί$€)ι< υΓ&νηώη αιΐί ά(η Κο(ηί§1κΗ(η Άίακίη ζιι ΒίΓΐίη : ΟηΉΛι'ίίάί ΌΓ-
Ιιαη&η, νοίδ. ί-ίν.

Ι !ΐικ1:πι = Α. Γ.ίικίπι. βιάαι ιιηά ^ά(ην(Γ/οΙξηη§ιη ίη αΐΐηι Αΐιχαηάηα, ΜαηδίεΓ ί. \ν^
1906.

Ο. Ι. Ο. = Α. Βοεοΐνη, εΐο., €ο>·/>«ί Ιηχηρίι'οηαη Οτακαηιηι, ΒεΓοΙίηί, 1828-1877·
<'. 1. Ι,. = Τ. Μοηιηίδεη, εΐο., ΟΟΓ^ΗΙ Ιηιπίρΐίοηυηι Ι,αΐίηαηιηι, ΒεΓοΙίηί, 1863, εΐο.
0»ηΐ3Γε11ί = 1^. θ3ηΐ3Γε11ί, Σα 5ΐη'( άιϊ ρτίβΐΐϊ άί Εςί/ΐο, Ι, Κε3ΐε ΑςοΒίΙεΓηίβ, (Ιεί Ι,ίηοεί,

Κοηΐίΐ, 1906.
Ουηι, Οα/αί.οτ Οαΐαΐοξίκ = XV. Ε. Ουπι, Οαίαίοξίΐΐ ο/Ιίκ €ορΐϊο ΜαηηΜΓϊρίί ϊη ΙΗ<

Λ/ΐίίίαηι, Ι,οηάοη, 1905·
ΟΓΟΓΠ, €ορΐΐ€ Αί£ί>. = \Υ. Ε. ΟΓΠΠΙ, €ορΐκ Λ/αηα5^^^/>/ 1̂>Γθΐΐξίιί/τόπι

ι893·
ΟΓϋηι, Οίΐτ. = λ\'. Ε. Οηιιτι, €ο/>ίκ Οχίταοα, ίοηάοη, 1902.
Οηιηι, §ΗοΓΐ Τιχ/5 = \\. Ε. ΟΓυηη, 8/ιοΓΐ Τίχΐς /ΓΟΜ €ορΐά ΟίίΓαοα αηά Ραβγη', Ι,οηάοη,

1921.
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= Οη. ϋΛΓ6ΐη1)€Γ§; εΐ Ε. δαχίίο, Ώί€ΐϊοηηαΪΓ( άα ΑιιΙήΗϋΐ! ςΓκηιιΐί (Ι

^οηια^η^5,ΡΕΠΒ, 1873-1 9^·
= Η. Ββ85&υ, Ιηίΐηρίίοηί! Ι,αΐίηαι 8ίΙκΐΜ, ΒεΓοΙίηΐ, 1892-1916.

ϋίο Οδδδίιικ, οΐΐεά ΓΓΟΓΠ ΐΐιε ΤδΐιβηεΓ ΐεχΐ («1. ϋίηάοΓί", νοί. ϋϊ, Ι.ί)ι>ι;κ·, 1864).
ΌϊΐΙεηΙ)6Γ§;βΓ, ΟΓ. ΟΓ. Iηί^^. = \ν. Οΐΐίβηβει^ει·, ΟηΊηΙιχ Οηκί Ιηείη'ρΐίοηα 8*1κ1αι,

ΙΛρδίίΐε, 1903, ΐ9°5·
ΒΐΙΙεηΙ>ει·£εΓ, 8)>11./««τ. ΟΓ? = \ν. ΟίΙίεηβεΓ^ει·, ίϊγΐΐο^ ΙηΜΓίρΙίοηιιτη Ο^α^^α^1ιηι,εά. 3,

ΐΛρ8Ϊ3β, 1915, εΐο.

Ερίρΐΐίηΐϋδ, Α<ίν((Γ5ΐίί) Ηα(Γ((5(ΐ), οϊΐεά ίΓΟίη Λε ΐβχ£ ΐη Μί^ηβ, Ρ. Ο,, χΐϋ.
Εαδείιΐϋδ (οΓ ΟαεβΕΓε»), οίΐεά ΓΓΟΠΙ (Ηε ΐεχΐ ίη Ώϊι ^η'^ΑϊκΑία ^ηίΙΙκΗαι 8(Ηη/ΙίΜΙίΓ ΛΙΓ

(πΙ(η ατά }αΗΓΗΐί.ηάΐΓΐι (βά. Ι. Α. Ηείΐίεΐ, Βαηά Ι, Ι,εΐρζί^, 1902).
Ο. Ο. Ν. = ΝαέΙΐΓκΙιΙαι νοη άΐΓ ΚδηϊξΙκΗιη ΟαίΙ^Ηα/1 ά(Γ ΙΡααηκΑα/Ια» ζα Οο11ίη§(ΐι.
ΟΗειΙΐηϊ = Ο. ΟΗεϋΐηϊ, ΙΜΙ(Γ( ^^^!ι^αη ά̂αϊ ραρΪΓΪ §Γ(α' αεί III ( IV χκοΐο (βαρρΙίηιιηΚ αά

'
Αΐξ^ρΐιΐί ', 5ίΠ( άίνιιίξαζϊοηι , $ιζ. §πα)-Γθπιαηα, η. 3), Μίΐαηο, 1923·

Οηοηοη ·=. \ν. ΒοΗυΙι&Γΐ, Ώπ Οηοηιοη βΊ?ί Ιάίοί Σοςοί (= ΒΟΙΙ. ν. ΗεΓι ι)
,

ΒεΓίϊη, 1919·
Η^ΙΙ, €ορΐ. αηά ΟΓ((/Ι ΤΙ.νΛ = Η. Κ. Η*]], Οορίπ αηά ΟηΛ Τιχΐ* ο/ ΙΗ( Οιηιΐίαη Ρπίοά

. . . ϊη ΙΗ( βηίίίΗ 3Ιιΐ5(αηι, Ι,οηόοη, ι ιιο.-..
ΗϋίΐΓν οΓ ΡοΐοΐϊεΓδ, οϊΐε<1 ΓΓΟΙΠ ιΗε ΐβχΐ ΐη ΟοΓρια 8πίρΐοηι»ι ΕαΊαίαίΙκοηίηι ίαΐίιιοηίηι,

νοί. Ιχν (ε<ί. Α. Ρο(3εΓ, νϊη(1οΙ)οηΕε, Ι^ίρδΐ^ε, 1916).
ΗΐΓβαΙιΓεΙίΙ, νιηοαίΐνηξίΐκαιηίαί = Η. Ο. ΗίΓδαΗΓεΙίΙ, Ώκ ΚαίκΗκΙιιη νιηααΐΐηηξίΐκατηΐίη

6ι'ί αιι/ ΌίοΛίίαη, 21ε ΑυΠα§;6, Βοπϋη, 1905-
Ηίίΐ. Ζ,αΗί. = Ρα1ΐ3<ϋιΐδ, ΗίίίοΓία Σααίιαΐα, οίΐεά ΓΙΌΠΙ Λε Ιεχΐ ΐη ). Α. ΚοΙ)ΐη8οη, Τιχίχ

αηά 8ΐιιάίί$ : νοί. νί
,

Ο. Βυΐΐεπ, Τΐΐί ΙΜΙΙΜ'Μ Ηϊίίοψ ο/ ΡαΙΙαώΉχ, 0»ιηΙ)Π<ΐ3ε, 1898,

Ι9°4·

Ι. Ο. Κοιη. = Κ. €α§;ηαΙ, εΐο., ΙηχΗρίίοηΐί <3>·ακα6 αά Κα Κοηιαηα! ρίΓΐϊηαιΙα, Ρ^ΓΙΒ,
1901, >·(<.

}3ηη3ΓΪ8 = Α. Ν. |,ιυη.ιπΝ, Αη ΗίχΙοΓκαΙ (ΤΓ&& Οταηιιηαι·, Ι^οηάοη, 1897-
}θ8βρ1ιυδ, οΐΐείΐ ίΓοηι ΐΗε ΤειιβηεΓ £βχΐ (β(1. 8. Α. Ν&οει-, Ι,ΐρδϊαε, 1888-1896).
^ου§;ϋει, Υί( ηιΗη^^^ρα1 :̂= Ρ. }ου§^ιεΐ, Ζ<ζ νί( ηινηία'ραΐι άαια ΐΕ^ρΐ€ >'ο»ιαιικ, Ραπΐβ,

1911·

^ϋδιβ^ = 3
· 5ϋ8ΐθΓ, Ζ«_/«//ί άαη5 ΐιηιρίη Γβηιαίη, Ρ&Π5, Ι9'4·

Κταΐΐ = }. Κι,',11, €ο^ν5 ΡαργΓοηιηι Καΐηίκί : Κορ^/κ Τ(Χΐ(, λνΐεη, 1895·
1. αηά 8

. = Η. Ο. ΙΛάάεΙΙ αη(1 Κ. δοοίΐ, Α ΟηιΙι-ΕηξΙΐίΗ ίιχκοη, 8ΐΗ ε«1., ΟχΓθΓ(1, 1897-
Ι,ΕΐΓο8θίΐ(3ε, Ό( Ερίχίαΐΐ! ^ Ε. Ι^αίοδεαίε, Ό( έβι'ίίαίι'χ (αΐιϊχφαί Ιίΐαΐίί) ϊιιιρ(ηιΙοηιηι

ΐιιιιΐιαιιΐ: Κοτηαηοηιηι φιιαϊ αΙ> αιίαΐί Αα^αι/ί ίαςικ αά Οοηίίαηΐιιιαιη ΟΓ<Κ

Ιαρίάα ραργη'γαι ΜΓνανεηιηΙ, Ιηβυΐΐδ, 1902.
= ΚΓ. ίδυοΗεΓΐ, Σ.<1ιη </« Ηήΐίξΐη Α/Λαιιαχΐαί (ίκ Οη>ϊί(η, Κοίη, 191 1.
Ηίαΐ. 8εε Ηι'ςΐ. Σαιιι.

Μϊ^ηε, Ρ. Ο. := ^ Ρ. Μί^ηε, ΡαίΓοΙοξίαι Ονπΐίί Οοηψίί/ας : &η'α ^^α^^α. (ΤΗε ΐεχίδ

ι |ΐκ ι!«·(1 ννΐιΐι δοηιε οΗαη§εδ οΓ ρυηςίυίΐιίοη.)
Μΐΐΐείδ, Οηιηάζϋ£(. 8εε ννΐΐοΐίεη, (ϊηιηάζϋχί.
Μοοίΐοη &ηά ΜΐΙ1ί§8η = ]. Η. Μουΐΐοη ίΐηό Ο. ΜΠ1Ϊ££ΐη, ΤΛί νοεαδαΐα/γ ο

/ ΐΗΐ
ΤαΙαπκηΙ, Ι,οηάοη, 19151 εΐ0·

Ο. 8ΐΓ&8δΙ). = Ρ. ΥΐεΓεοΙί, ^^^(^ίι^5^}κηηά ΟΗκΙιίί^-ΏίΜοϋΜΐΐί Οι/Γαίΐι ά(Γ
ιιηά ί,αηάαύίΙΙίοίΗιΐ! ζα ίϊίΓααίιΐΓβ ίηι Εΐίαςς, ΒεΓίΐη, 1923·

Ρ. Απιΐ). = Β. Ρ. ΟΓεηίεΙΙ αηά Α. δ. Ηυηΐ, ΤΙκ ΑηιΙκπΙ Ραργη, Ρ&η II, Ι,οηάοη, 1901.
Ρ. €»ΪΓΟ Μαδρ. = €αίαΙο§Ηΐ ξίηίταΐ <1α ΑηΙίςαιΊ/5 Εχγρίίίηηα άη ΜΗΪ& </α

]. ΜαβρέΓΟ, Ραρ^'Πί! ξηα άΊ'ροηίΐι Ιγζαηΐΐηί , \Λ
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Ρ. ΟίΪΓΟ ΡΓβίϊ. = ΡΓ. Ι'Γείϋί^Ιίε, Οηκλΐκ-Αί υΓ&αη&η άΉ Αξ^ρΐίκίκη Μιαίαηι.5 ζα Καπό

(βΛη/Ιΐη <Λτ \νί!ί. θα. ίη 5ΐΓααΙ>αΓ£, 8. Ηείΐ), δίΓϋϊδβιίΓο;, 1911.
Ρ. Έαγ. = Β. Ρ. ΟκηΓεΙΙ, Α. 8. Ηιιηι, ίΐηά Ό. Ο. Ηο^απΗ, ΡαρΛη Τοτνηχ αηά Λιίτ Ραρρη,

Ι.ι 11ιι|ιΠΙ, Ι9ΟΟ.
Ρ. ΠΟΓ. = Ο. νίιείΐί ιηά Ό. ΟοιηραΓειΙί, Ραρίη Ρίοηηΐίηί, Μίΐαηο, 1906—1915·
Ρ. Οεη. = Ι. Νϊοοίε, Ζ« Ραρρηα ά( Οιηϊν(, Οεηβνε, 1896.
Ρ. Ηίΐ). = Β. Ρ. ΟΓβηίεΙΙ αηά Α. δ. Ηυηΐ, Τ/ιε ΗΟκΗ Ραργτί, Ραη Ι, Ι,οηάοη, 1906.
Ρ. Ιαηά. = Ο. ΚίΐΜείδοΗ, ειο., Ραβγη' Ιαηάαηαι, Ραβο. Ι-ΙΥ, ίίρκΐαβ, 1912-1914-
Ρ. Είρδ. = ί. Μϊΐΐεϊβ, ΟηίΜκΛί υ^κηάιη ά(Γ Ραρ^ηκίαηηιΐΐίηξ ζα Ση'ρζίξ, Ι,εϊρζϊ^,

1906.

Ρ. Ι,οηά. = Οι·((Ιί Ραρ^ΓΪ ϊη ΙΗι ΒτίΙίίΗ Μΐίΐιαιη, νοίδ. ί-ίϋ, 1893-1907·
Ρ. Ο. = Κ. Οι-αΗϊη αηά Ρ. Ναυ, Ραΐτοίοξία Οηαιίαίι'ί, Ρβπδ, 1907, βίο·
Ρ. Οχ>*. = Β. Ρ. ΟΓεηίεΙΙ αηά Α. 8. Ηυηΐ, Τ/κ ΟχγΓ/ιγκΙιιΐ! Ραβγη, 1898, εΐο.
Ρ. Κ}Ί. = Οαΐαΐοξϋί ο/ Ιΐκ (*η(Ιι Ραβγη' ίη ΐΗι }οΗη Κγίαηάχ ί,ίίΓΟΓ}, ΜαηιίκίΙΐΓ : νοί. ϋ,

βά. 1>ν]. <1εΜ. }οΗηδοη, V. Μαηίη, αηιΐ Α. δ. Ηαηΐ, ΜαηοΗεβΙεΓ, 1915·
Ρ. Κ>·). Οορϋ. = \ν. Ε. Οηιηι, Οαΐαΐοξκι ο/ ΐΗΐ €ορΐκ Αίαηακηρΐ! ίη Ιηι €οΙίκΙι'οη ο/ ΙΗ(

Ρ. δ. Ι. = ΡαόύΙκαζιοΜΐ άιΐΐα 8οα'(Ιά ΙΙαΙιαηαρ<Γ Ια ^^^^^^αάιί Ραρίη'§ΓΚΪ ί Ιαΐίηί ίη ΕξϊΙΙο :
Ραρίη' $ηα ( Ιαΐίηί, νοί. ϊ-νϊ, Ρΐπεηζε, 1912-1920.

Ρ. Τε&ΐ. = Β. Ρ. Οιεηίεΐΐ, Α. δ. Ηυηι, Ε. ]. Οοοάδρεεά, ΤΗ( Τώΐαηίι; Ραβγη', Ρ&η II,
Ι,οηάοη, 1907.

Ρ. ΤΗεαά. = Ρ. ]οιι§υε[, Ραργηΐί άι ΊΊιέαάίΙρΜι, Ραπδ, 1911.

Ραυΐ7-\νϊδ8ο\να-ΚΓθ11 = Ραιιΐγ! ΚιαΙ-Εικ^ΙορΛάΐ* ά(Γ ^ίαί ίΐκλιη ΑΙΙ(ΓΐΗη5ΐυι'55<ηΙια/1, ηιικ
ΒίαΓίκίΙνης, εάίΐεά 1)>-Ο. \νί5δο\να 3ηά XV. Κι·ο11, διαιί^απ, 1894, βία

ΡΗϋο, οΐΐεά ΓΓΟΠΙ Ιηε ΐεχΐ οί ί.. ΟοΗη αηά Ρ. ΧΥεπάΙαπά, ΒεΓοΙίηί, 1896-1915» λν'1^ τεΓεΓεηεεβ
ίο ΐΗε ρα§ε5 οΓ(Τ.) Ι\Ι(αη§ε>''5) εάΐιίοη.

β, ΝαιηοΛικΗ = ΡΓ. ΡΓείδίβΙ^ε, ΝαηκηΙ^Η, ΗεΐάεΙ^βΓ^, 1922.
. Ιηρ. Κοη. = Ε. Κ1εΙ>8, Η. Όεδβαυ, Ρ. άε ΚοΗάεη, Ρτοιορο^Γαρία'α Ιηριηί Κοιηαηί
5α(€. ^, II, III, ΒεΓοϋηϊ, 1897, 1898.

Κιι-,ι!.ι = δ. Κιιμιιΐ,ι, Όίι Αη/ΰη$ί άα αηαη^5^^^α δ̂ΐηίΐίί (Ροτχΐηαίφη ΖΗΓ Ληχΐΐκίκη
ϋ/(ΓαΐΗΓ αηά ΏοςηίίηξίκΗκΜι, νϋ. ι)

,

ΡαάεΛοΓΠ, 19°"·
ΚυΩηυδ, Η(ΐ5ίοηα) £(&1αιαίΰαι), οϊΐεά ΓΓΟΠΙ Ιηε Ιεχΐ ίη Μϊςηε, Ρ(α{ΓοΙο§ία) ί,(αΙίηα\ χχΐ.
8Β. = ΡΓ. ΡΓεΐδί^Ιίε, 8αηιικΙΙ>Μ/ι ξηκΜκηατ ΐ/Γίαηάαη αια Αξ^ρΐιη, Βά. Ι, II, 8[ΓαδδθϋΓ§·,
Ι9Ι5-Ι922·

δαηυοαΠ, Αξγρίιη = \Υ. δοΗπΙιαΠ, Ας^ρίαι νοη ΑΙίχαη&Γ άιηι Οτοαοι ία αα/

'

ΜοΗαπιηιά,

ΒοΓίίη, 1922.

δοΠϋτεΓ = Κ. δαΗϋΓΟΓ, Ο(5^Iι^^ίιι<άα]ϋάί5^(η Ι'οί/Κί ίη ΖάίαΙΙΐΓ _/«« ΟΑη'ϊίι, 3Γά-4ΐη εά.,

1898-1909·
δεηεοα, Αρο€(οΙο^ηΙο!ΐ'ί = Ζκ<Λ«· ά( ηιοΓίι ΟΙααάΌ), αΐεά ΓΓΟΠΙ [Ηε Τειι1>ηεΓ ΐεχΐ (εά.

ΡΓ. Η^ακε, Ι^ϊρδί3ε, 1902).
8οοΓ(3ΐεδ, Ηίίίοηα Επίαϊαιίκαί), οίΐβά ΓΓΟΓΠ ΐηε ΐεχΐ ίη Μίςηε, Ρ. Ο., Ιχνίί.

δορηοοίεδ =· Ε. Α. δορΗοοΙεδ, ΟΓΜ!: Σ,€χίί·οη ο
/ Λ( Κοηαη αηά Βγζαηΐίηι Ρίη'οάί,

Οατη&ΓκΙ^ε, ΗαΓναΓά ΙΙηίνεΓδίΐν ΡΓεβδ, Ι9Μ·
δοζοηηεη (Ηίχίοη'α Επίαι'αίΐκά), οίΐεά ΓΓΟΙΤΙ Ιΐ:ε ιεχΐ ίη Μί^ηε, Ρ. Ο., Ιχνη.
δρίε§ε1ΐ3εΓ£, Είξίηηαιηιη = \Υ. δρίε^εΙΙ^εΓ^, Α^ξ^^ρί^5^Η ι̂ιηά ξπΉΛιΉΛί Εϊξΐηηαπκη αΐί!

ΜίίτηϊίηίΐΛίΙΙίη άιτ ΓΟ/ηιΉ/κη ΚαίκΓΖΐίΙ (ΰ(ηιο/ι^Λί Άαώ'οι, ΗεΓΐ Ι)
,

Εείρζίβ, 1901.
δίερΗαηυδ, Τ/κίαιιηΐ! = Η. δίερηαηυ^, ΤΗίίαιιηα; Ο^και Σίηςικκ, ΡαΓίδϋδ, 1831, οίο.

ά
. Ραΐ. = €. λνεδδείν, 8ΐΗάκη ζι<>·ΡαΙαίΟξΓΟ,ρΗιι
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Γ. ΡΓ. Α&αά. = 8ίΙΖΗηξ!ΐ>(ΓκΙιΙ( άΐΓ ΚΰηίξΙκΗιη ΡηιΐΜΐΜΪιιη Α&αάιιηίι.
διιείοηΐιΐδ, οίΐε(1 ΓΓΟΠΙ ΐΐιβ Ιεχΐ οί Μ. ΙΚπι (Ι,ΐρδί^β, 1907).
Τ1ιβο<1θΓ6ΐ, Η(ΐ!/οηα) Ε^Ιαίαιίκα), οΐΐεά ΓΓΟΠΙ ΐΗβ Ιβχΐ ίη Βΐ( χη'κΑιΉΛίη ^Αηί/ί^^λίιι

&/ιη//ι/?ΙΙΐΓ ά(Γ ιπΐιη άτ(ϊ }α>ΐΓ^Ηηά(Γΐ( (βά. 1,. ΡβΓίηεηΙϊβΓ, Ι,είρζί^, 1911);
Ηαπ(Ιί(αΓΗΜ ΡΌύιιΙαηίτη €οπιρίη<Κηη ΓΓΟΓΠ ΐΗαΙ ίη Μί^ηε, Ρ. Ο., Ιχχχίϋ.
. ΑηΙίαηΐίΙίίτηΗ! = υ. \γϊ]ο1ίεη, Ζαη αΙιχαηάηηΪ5(Η(η ΑηΙάιιηΐΙίιΐΛαί (ΑόΑ. Κΰη.^Κ τ 11
. <?«.</. ίνϊΝ.,-^Οτ 1909· ?8

, ΟιταΙ. αηά θηιηάζϋξΐ = ί. Μϊαείβ υηά υ. λνϋοΐίεη, Οηίηάζϋ£ΐ νηά ΟΑηιίο-
ηαΐΗίι ά(Γ Ραργηι&ηηάί, Εεΐρζί^-ΒεΗίη, 1912.

Ζ. ά. 8αν.-§1. = ΖηΊκ&η/Ι άιτ 8αΐ'ίξη)>-8ΐι/ΐΗτΐξ.
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ι. αυνυϋΐυδ το ΤΗΕ ΑΙ^ΕΧΑΝΟΚΙΝΕΒ

ΡΑΡΥΚυδ 1912.—Α. ϋ. 4Ι·

Ιην. Νο. 2248 νεΓΒΟ. 29 Χ ι ι6·ζ αη.

ΑοςιπΓε<3 ίη 1921. Ιη Ά 8Π1&11οιΐΓβίνε Ηαηά, 1&Γ^εΓ 3.1 ίΗε βε£Ϊηηίη£δ οί Κηβδ,
1ε§ίβ1ε βυΐ οοοαδίοηαΐΐ^ Ηεοοπιϊη£ νετγ τζρ\Λ &ηά ίεβδ εαδχ Ιο Γεια ; ριρ)·πΐδ οί Ιί^Ηΐ οοίοικ.
ΤΗε Ιείϊ Μάε οΓ ΐΗε τοίΐ (νεκο) Ϊ8 ίπιρεΓΓεοΙ αικί Λ %οοά οίεαΐ όαπια^εά ; ΐΗε ροΠΐοη οοηί&ΐηίη^
ΐΐιε Οΐ3ΐΐ(1ίυ5 ΙεΐΙεΓ ϊδ τηοείΐχ \νε!1 ρΓεεεΓνεά βιιΐ Ϊ8 δϋ^ΗΐΙ/ ά&τη&ξεΑ Ίη ρΐβ,οεβ, εδρεοϊ»!]^ 31
ιΐιε ίοοΐ οί οοΐ. 2. Ραοδϊιηΐΐε οΓ Οοΐ. ζ : ΡΙαίε Ι.

ι . ΡαΙαεοξταρΜοαΙ αηά άΐρίοηιαίκ
Τϋΐ ΕΒοϋί Ιοη χο&Γδ &ξο Ρ1ιίΐ3(1ε1ρΗϊα ϊη ίΗε ΗεΓβοϋίΙοδ Όίνίβϊοη οΓ

ΑΓδϊηοϊΙέ ηοιηε, ΐΗου§Η ΓερΓεκεηΐεά ί>γ Ά ΓΕΪΓ ηυιηβεΓ οί ρ^ργπ ϊη
οοΐΐεοΐΐοηδ, ρίζγεά Ά ΓΕΓ 1ε53 ΐπιροιΊ&ηΙ: ριπί ίη ΐΗε ι·εοοΓ<ΐ5 οΓ ραρ^τοΐο^γ Λίΐη
δΐιοΗ ΡΕγαηι. βίίεβ &δ ΑΓδίηοε, Ξοςηορπεί Νεδΐΐ5, Τεβίιιηΐδ, ΟΓ ΤΗείκΙεΙρΗΪΕ. Ιη

1900-1 Με55Γ5. ΟΓεηΓεΙΙ »ηά Ηιιηί εχοΕν&Ιε<1 ΐΗε ηεοποροΐίδ ννΐΐΗ ΐηοΙϊΗεΓεηί:

5ΐιοοε55, βυί δυοοοε^οά ΐη ϊ(1εηΙίΓγίη§ ΐΗε δϊΐε οΓ ΡΗϊΙαιΙεΙρΙιϊίΐ, ηε^Γ ΐΗε νίΐΐδ^ε οί
ΤΗε Εοΐυ^ΐ δίΐο ίδ ΌζΛ εΙ-ΟεΓζίΐ ; 3ηθ Ιιεί'ε, ίη 1914 ΟΓ ε^ιΊ/ ίη Ι9Χ5'

άίδοονεΓεό ΐΗε νετγ ίηιροΓίΕηί 'ϊΓοηίνε οΓ Ζεηο', ΐΗπΙ οοΐΐεοίίοη οΓ £ΛΐΙγ
Ρίοΐεηϋίο ίεχίδ ννΐιϊοΐι ΗΕΒ ηΐΕάε ίηε η&ηιε οί ΡΗΐΙιάαΙρΗία Γαπιουδ.1 ΡοΓίίοηδ οΓ
ΐΗίδ ΕΓοΗϊνε ΗΕΚ! Βεεη ιιηεϊΓΐΗεά Ά Γενν γε&Γ5 ρΓενϊοιίδΙ/; βροΓίΐθΐ

η»<1 ενί^εηΐΐγ ςοηε οη ίοΓ βοωε ΐΐπιε. Τηε άΐδΟονεΓ/ οί ΐΗε ηΐΕΪη
Γηοΐ'ε Εΐΐεηΐϊοη Ιο ΐΗε δίΐε, &ηά ΐΐ ίδ οίεαι- ΐΗαί βεΕΓοΗεκ 8ΐΠ1 οοπίίηιιε Ιο

Βε ηιεάε, βΐηεε ραρ^π ΓΓΟΠΙ Ρηίΐίΐάείρηΐα Εΐ-ε 31 ΐΗε ρΓεβεηΐ Ιΐπιε ηοΐ ίηίτεςιιεηΐΐχ
Ιο 1>ε ίοαηά οη ΐΗε ηι&ι-ΐίεΐ. Οηΐχ οηε (ϋδςονεπχ οΓ §ΓεΕΐ ΐηιροΓίΕηοε ΗΕΗ, Ηον-
ενει·, Βεεη ηιαάε δΐηοε ίη&Ι οΓ Ιηε Ζεηο ρΕργη', 3.ηά Ιηίδ 3ρρεαΓ5 Ιο Πάνε οοοιίΓΓεοΙ
]»1ε ίη 1920 ΟΓ ε&Γΐ^ ίη 1921. Ιπίει-ηα! ενΐάεποε 5υ5§ε5ΐ8 ίηαΐ Ιηε <3ίδοονεΓχ \ν&δ

ηΐ3(1ε ίη Ιηε Γαίηβ οΓ Ε ουί1<3ίη§, ΓΟΓ ίΗε ραρχη Γοαηά ΓΟΓΓΠ ραΓίδ οΓ α δίη^ΐε
ίίΓαηίνε, αρρΕΓεηίΙγ ίΓίΕί οΓ ίΗε οοηπο^ΓΕΓηπίΕίείδ (ΟΓ οί Ε 8ΐη§1ε οοπιο^ΓΕηιηΐΕίεαδ)
ίη ΙΗε Γεί§η8 οΓ ΟΕΐιΐδ, θΕυο*ίνΐ5, Αηά ίΗε εζτ\γ χεαΓ5 οΓ ΝεΓΟ ; οηε ΟΓ ί\νο οΓ ΙΗε

§ο ΟΕΟ]< Ιο ΤίοεΓΪυ5. ΤΗε ρΕρχτί, ΟΓ πΐΆηγ οί ΙηεΓη, \νει-ε οίΓεΓεά ίο

1 ΡΟΓ ΐΗίδ είΓοΗίνε ζτιά Λε ΗΪ8ΐθΓ}' οΓ ΡΗϋα(1ε1ρΙιίι δεε Μ. ΚοδΙονίζείΓ, Α Ι.ατξ( Είΐαίί
ίη Εξγρΐ ίη ΙΗ( ΐΗίτά απίαψ Β. ε., Μαάίδοη, 1922.

Β
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€ΕΪΓΟ ά"ε3ΐεΓ5 οιιί ΓΟΓ ίΗε Γηοδί ρ3Γί Γείυδεά οη ίΗε ^Γουηά ίΗ3ί, οείη£ οΗίεή1/
δ, ίΗεχ ννεΓε οί ηο ναΐυε. ΚΕίΗεΓ πιοΓε ΐΗαη ίοτίγ, Ηο\νενεΓ, ίηο1ιιάϊη§

1οη§ ΑΠΟ υηυβυ&ΙΙχ λνε11-ρι·εδεΓνε<3 τοίΐδ, \νεΓε οου§Ηί, Εηά ϊη 1921 ννεΓε

δοΐό!, λνίίΗ πίΕηγ οίΗεΓ ρ&ρχπ', ίο Ά δ^ηόϋοΕίε οί ουχεΓδ, οοη5Ϊ5ίίη£ οΓ ίΗε ΒπίίδΗ
Μιΐδευπι, ίΗε υηίνεΓβϊΐίεβ οΓ Οοι·ηε11, Ρπηοείοη, ζηά ΜίοΗί^Εη, &ηά ίΗε ΙΛΟΓΕΓ^
οί ΟεηενΗ. ΤΗε ΟεΓζα ρζργή ννετε άΐνΊάεό Άτηοηξ Μ ίΗε ρυπ:Η35εΓ5 εχοερί
Μί<:Ηί§Εη ; Άηά ίΗε Ι3δί-η3ΐηεά υηίνεΓδίίγ ίη ΐΗε δυιηιτιεΓ οί 1922 δίκχεεάεά ϊη

κεαυτΐη^ Ηί 1ε&5ΐ Ά ΙαΓ^ε ροΓίϊοη οΓ ίΗε τεδΐάιιε οΓ ίΗε ΗΓοΗΐνε, \νΗίοΗ Η&ά ΓεπίΕΪηεϋ

ϊη Ιΐιε ΗαηθΗ οΓ ΐΗε βηάεΓ5. Ιί Ϊ5 Ηορεά ΐΗπΙ ΗΓΓΕη^επιεηΐΒ ν>'ΐ11 ιιΐΐϊπιαίεΐχ οε
ΓΠΕ(1ε ΓΟΓ 3. ^ίηΐ ρυοΙίαΒ,Ιϊοη οΓ ΐΗε \νΗο!ε ΕΓαΙιϊνε, \\ΉίοΗ ίβ οΓ

ίιηροΓίΕΐκε ΓΟΓ Ιΐιε ΙιίβίΟΓγ οί ΡΗΠίκΙεΙρΙιί», αηϋ νϊ11&§ε αόΓηϊηιΉίΓΗΐϊοη
οιιί ίΗε ρΓ65εηΙ ίεχΐ ΪΗ οί βυίίοΐεηΐ: ίηΙεΓεβΙ Ιο ]υ5ΐίί>' ΒεραΓ^Ιε ρυοίϊοαίϊοη,

35 ίΐ Η&5 ηοίΗίη^ ίο άο ννίίΐι ΡΠϋ^άεΙρΗί», ΐΐ5 ρΓΟβεηαε ίη ίΗε

οεϊη^ ριίΓεΙγ ίοιΊιπΙουδ.
ΤΗε 01αιι<3ϊυ5 ΙείίεΓ, ννϊΐΗ ΙΗε ρΓείεεί'δ ε<3ίοί οΓάεΓΪη^ ίίδ ρϋοΐίοαίϊοη,

οορϊεά οη ΐΗο νεΓβο οί 3 Ιοη^ οΐίΐ ΪΓηρεΓίεοί τοίΐ, ίΗε τεοίο οί ννηίοη οοηί3Ϊη3
3 ΐΕχ-Γε^ΐβΙεπ. ΤΗε ΙοίίεΓ ζηά εάϊοί, λνΗίοΗ ΕΓε οοπιρίείε, οοευρΐεά οηΐγ ρ»Γί οί
ίΗβ νεΓ5θ ; οείοΓε ίΗε οοΐιιητιη οοηΐΕΪηΐη^ ίΗε εάϊαί 3νε ίΗε εηάδ οί ΙΐηεΒ οί
3 οοΐιαπιη ίθΓηιίη§ ρ»Γί οί α Γε^ίκίεπ, ίΗε ηϊίιίΓε οί \νΗϊαΗ ίί ΪΒ Η3ΓΟΐχ ροδδΐοίε ίο
ά*εΙεπΐυηε, &ηά οείννεεη ΟοΙιιπιηΒ ι ζηά $ ΪΒ ι'ηδεΓίεα1, ίΗε τενεΓδε \ν3^ υρ, 3 ΙΪΒί οί
ηΗΐηεδ. ΤΗεΒε Γε^ΐδίεΓδ οη ίΗε νεΓβο 3Γε 3ρρ3Γεηί1>' ίη ίΗε 53πιε Η3ηθ 35 ίΗε

Οΐ3υ(3ΐιΐΒ ΙείίεΓ, 33 0137 αΐ5ο οε ΙΗε ίεχί οη ίΗε τεοίο. ΤΗε τοίΐ, ίηιρεΓίεοί οη
ίΗε Ιείί, ηΐ3γ \νε!1 οε οοπιρίείε οη ίΗε π§Ηί.
ΤΗε ρΓεδεηοε οί ίΗε ΟίΕυ^ϊυδ ΙείίεΓ ΐη 3 εοΐΐεοΐΐοη οί νϋΐ3§ε τεοοΓάΒ

τείεΓεηοε Ϊ3 ρυπείχ 1οο3ΐ ΪΒ 3ί ίΐΓ5ί ΒΪ^Ηί ηοί ε3Βχ ίο 3εοοιιηί ίοΓ, Άηά πΐΆγ οε

ίο ίΗε ρπνίΐΐε ϊηίεΓεΒί οί ίΗε ννΓΐίεΓ ; ουί ΐΗοιι^Η ίΗε ΙείίεΓ ο3ε3ΐ5 ϊη ίΗε ηΐ3Ϊη \νΐίΗ
ηΐ3ΐίεΓ3 ΕΓΓεοίϊη^ οηΐ^ ίΗε οϊίχ οί Α1εχ3ηάπ3. ΐίδείί, ΟίΕΐαάΊιΐδ (3οεβ Είδο 3ηηουηοε
ΗΪΒ (1εεΪ3Ϊοη3 οοηοεΓηϊησ ίΗε Α1εχ3η^π3η οϊΐϊζεΠΒΗΐρ 3ηά ΙΗε ΓΪσΗίΒ ΗίΐΕαΗίη^ ίο

ίί
,

5Ο ίΗαί ίί ΡΗϊΐ3<3ε]ρΗΪ3 οοηί3ίηεά 3η^ Α1εχ3η(3Γΐίΐη οϊίϊζεηδ ΟΓ 3η/ ρΓορεΓίχ
ίο Α1εχ3η<1πηεδ ίΗεπε νν35 3 τε35οη ίοΓ ίΗε νϋΐ3§;ε οίτΐοί3ΐ3 ίο οε

ίη ίΐ3 οοηίεηίΒ. Οηε ρεΓβοη Εί 1ε33ί \νΗο οοουΓΒ ϊη ίΗε Γε§Ϊ5ίεΓ οη ΙΗε

τεοίο (ί
ί

ίβ ΐΓαε, ίο ]υο!§ε ίΓΟΓη ίΗε Π3Πΐε, 3η Ε§γρίΪ3η) ΐβ τείεΓΓεϋ ίο 33 (ν

ΤΗε οορ^ϊδί, ίΗου§Η Ηε \νιοίε 3 ζοοά ζηά ρΓΒοΐίβεο! Η3η<3, \ν&3 ΟΕΓεΙεΒΒ, ζηά
Ηΐδ ΟΓΐΙιο^ΓΕρΗγ Ϊ5 δυοΗ 33 \νε ΟΕΠ 1η&Γά\γ δΐιρροβε ίο ηανε οΗ3Γ3θίεπζεά ίΗε Ιείίει·

κΗο\νη Εί Α1εχ3ηάπΈ, ενεη ίί ΐΗΕί \νΕ5, 35 ίδ ρΓΟΟΕοΙε (δεε οε!ο\ν), ΓηεΓεΙχ Ε

ίίοη οί Ε Ι^Είίη ΟΓΪ^ίηΕί. ΑρΕΓί ίΓΟΓη ίΗε αοΓηπιοη οοηίυΒΪοη οί ι Εηά «ι, €

αϊ, ννΗΐαΗ νουΐά ηοί οε δίκρήδίη^ ενεη ίη ίΗε ρΓοάυοίίοηΒ οί ίΗε ΙπηρεΓίΕΐ ΟΓ
ίεοίΕΐ οΗ3ηοεΓ7, ουί ννΗίαΗ Ϊ3 πιοΓε οοηδίΕΠί ΗεΓε ΐΗΕη \νοιι!ά οε εχρεοίεά
3η εθυοΕίεά \νπΙεΓ, ννε (ιηά οοηίυδίοη οί υ 3ηά οι (υ ίοΓ οί, 11. 2Ο, 6ι, 64, νον ίοΓ
οίοι», 1

. 8ι, δ«υ ίθΓ δί'οι (1
.

73> ν! ίοΓ οΐϊ, 1
.

87, λοιμΐνωνται ίοΓ λ.νμα[νωνται, 1
.

86), οί ν

Άηά η ημΐΐί, ήμίτίρος ίΓεςυεπί!/ ίηίεΓθΓΐ3η§ε(1 λνίίΗ νμεΐί, ίμίτ(ρος), -ΙΟΓ δΗοιΊεπεά

ίο -*ϊ (Απόλλων^, 1
.
1 6
, Κλουδίϊ ΑπολλωίΊί, 1. 19). ο Άηά ω εοηδίΕηΐΙχ ϊηΙεΓαΗ3Π2ε<1

(β. ξ. προτων ίθΓ πρώτον, 1
.

69, κληροτουϊ ίοΓ κληρωτούί, 1
. 6ΐ, φιαβωι ίθΓ φόβωί, 1
.

64),

κθ ίοΓ χθ (ττροσίνίκθήσονται, 1
. 65, ίπράκθη, 1
.

9»), ΐοΙ& Εάδεπ'ρί οίίεη ίηοοΓΓεοίΙ/

(ε
.

ξ. /«υ/ώσκωι, 1
.

53> μαρτυρωι, 1
.

105), ΕΓΚ! Αιμιλλιοϊ (-ωι) 1%νίοε \νπΙΙεη
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ΓΟΓ Αίμίλιοί (11. ι, 7°). δαοΗ ΓηίδίΕΐίεβ, \νΗίςΗ ΓβρΓββεηί ίΗε ΕαΙυΕΓρίΌηυηαΕίίοη
ουί ηοί ίΗε ΟΓΐΗο^ΓΕρΗγ, 5ΐα§§εδί Ά Βοποε \νπίίη§ ΓΓΟΓΠ ά'ίαίΕίίοη, ουί ίΗεΓε ΆΚ
οίΗεΐ'5 ννΗίοΗ 5εεπι Ιο οε άΊιε Ιο οοργίηυ ΓΓΟΓΠ Ά ννπίίεη βοιίΓΟε. ΤΗε οηηΐδδΐοη οίοτι,

ίηά'εεά', ίη 1. 33 Λη& ενεη χαρχ0"1"" ΓΟΓ γαρ άρχοντες (1
.

64) ΕΓε ππ5ίΕΐ<ε5 νΗίοη

α δαποε \νπίίη§ ΓΓΟΠΙ αϋοίΕίίοη Γηί§Ηί ηΐΕΐίε, ουί ίΗε οΚαηςΙεΓ ίη 1
.

45· ^ΉεΓε \νε

ΗΕνε Ιο ΓβδΙΟΓβ δοηιείΗίη^ Ιίΐίε αναστάσεις (ας -περί τας εΙσ}βο\άς, ηηιΛ οε ό!ιιε ίο

ίΗε οοργίδί'δ εγε Ιιανίη^ δΐίίρρειΐ ΓΓΟΓΠ ΐΗε ίΐΓβΙ Ιο ΐΗε βεαοπά ίΐσ. ΤΗε ιτιΐδ-

\νΓΪΐίη§ όμοια, οοιτεςίεό! Ιο έννοια, Ίη 1
. ίο ροϊηΐΒ ϊη ΐΗε ΒΕΙΏΟ (ϋΓεοίίοη. Ιί Ϊ5 ςιιίΐε

ροδδϊοίε Ιΐΐίΐΐ Λε Ιεχΐ ρίΐδδεό ΐΗΓΟίι^Η 1\νο δία^εδ : ίΐ Π\ΆΥ Ιιανε οεεη τεεά ΓΓΟΓΠ
ίΗε εχΗϊοΐίεά τοίΐ (χνΗίοΗ \να5 ρεΛαρδ ηοΐ οοηνεηΐοηΐΐγ ρΐαοεά ΓΟΓ άίπεαΐ οοργϊη^)
Ιο αη 3Γη&ηιιεη5ί5, ΓΓΟΠΙ \νΗθ5ε Η&βί/ Γη»ηυ5οπρ1 ΐ

ΐ \ν&5 δαοδεςυεηΐΐγ οορϊεά ουί
Άί ΡΗϋ£ΐ<ίε1ρ1ιΐα.
ΤΗε ρΓείεαί'δ εάΐοΐ ΪΒ §ϊνεη ί

η ίυΐΐ, ουι ΐΗϊδ Ϊ5 οΙεαιΊχ ηοΐ ΐΗε οβεε \νίΐΗ ΐΗε

Ιείίει- οί 01αιις3ϊυ3, λνΗίοΗ, ΐηοιίβΗ ϊ
ί οοηοΙιιοΙεΒ ΛνϊΐΗ ΐΗε ΗΠΕ! ^Γεείίη^ (ερρωσθε),

ΗΕ3 ηο <3αίε ; ΓΟΓ ΐΐ βεεηΐΒ οιιί οΓ ΐΗε ηιιεδίίοη ΐΗαΙ ΐΗε ϋαίε δΗου1<3 οε οιτιΐΐΐεϋ

ΓΓΟΓΠ Ά ΙεΙΙεΓ οΓ ΐΗΪ3 ίηηροΓί&ηοε. Όουοΐ!ε33 ΐΗε βοποε ίΗου§Ηϋ ί
ΐ

υηηεοε53ΕΓγ

Ιο οορχ ΐΗε άαίε, %νΗίοΗ οεΓίαΐηΙγ βίοοά, 33 υβυϊΐ, Άί ΐΗε εη<3 οΓ ίΗε ΙεΙίεΓ (3εε
εβ ίη Ι^αίοΒΟΗο'ε, Όί Ερίεΐηΐίε) ; 5Ο Ιοο βενεΓα! οΓ ΐΗε Ιεΐίεΐ'5 οοΐΐεαίεά ογ

ΤΗε α,ιιεβίΐοη ρηυίΐ: ηονν οε Γαίβεό ννΙιείΗεΓ ΐΗε ΟτΓεεΙί Ιεχί ΗεΐΌ
\ν&3 ίΗε οι·ί§ίηα1 ΓΟΓΓΠ οΓ ίΗε Ιείΐεΐ'. ΤΗΪ3 Ϊ3 οειΊαίπΙγ ΐΗε ηαίαΓΕί Ε35υηηρΐΐοη ίη

ΐΗε €Ε5ε οΓα ΙεΙΙεΓ \νΓΪΙΙεη Ιο βυοΗ 3. εϊΐγ ΕΒ ΑΙεχ^η^Γία. ΥΥε 1<ηο\ν ΐΗΕΐ Οι·εε1<
\νΕ3 εηιρίογεά 3.5 \νε!1 33 Τ.;ιΙίη ίη ΙΗε ΙπιρείΊΕΐ οΓίΕηοεΓ^)1 3ηά Α. δίείη, ΕΓίεΓ

α ΟΕΓεΓυΙ άΐβευβδίοη οΓ ίΗε ςιιεΗΐίοη, ΙΕ^Η (3ο\νη ίΗε τιαίε (υηίετζ. ^. ΟΐΜΐι. η.

Υετνα. Αΰξγρίεηζ, ρ. 158 Γ.
) ΐΙίΕΐ ΙηιρεπΕί Γε^εΓΐρΙβ Ε<1<3Γε53ε(1 Ιο ρπνΕίε ρεΓ3οη3

(ϊηο1υ(ίίη§ ΚΟΠΊΕΠ οίΐίζεηδ) 3.η<3 εάίαΐδ ίηίεικίεά ΓΟΓ ριι1>1κ:;ιΐι'οη ίη Έ-ζγρί \νεΓε

\νΓΪΙΙεη ϊη ΟΓεεΙί, Γε5οπρΐ3 Εηά ηΐΕπ^αΙεδ ίο ΚΟΠΊΕΠ ΙπιρεΓίΕΐ οίϊίςίΕΐδ από

αηηουηοεΓηεηΐΒ Ιο ίΗε ίΓοορκ ίη Ι^Είίη. ΤΗε ρι-εβεηί ΙείίοΓ αει-ίαίηΐν ΓΕ113
ίΗε ΠΓδΙ οΕίε^ΟΓγ πιΐΗεΓ ΐΗΕη ίΗε δεοοηοΐ, αηά ίΗεί'ε 3εεηΐ3 Ιίίίΐε ροίηί ίη

ΙΗε οϊίίζεηδ οΓ ΑΙεχΕηοΊ-ΐΕ ίη Ε ΐΕη§ιΐΕ§ε ννΗίοΗ νειγ Γε\ν οΓίΗεπι ΟΕΠ ΗΕνε υηάεΓ-
κίοοο1. ΤΗε ηοίικιΐ Ιεχί, Ηο\νενεΓ, ΓΕίβεβ Ε (ίοιιοί. Ιη ίΗε ΠΓβί ρΐΕοε, 5ίείη (ορ. είί.,

ρρ. Κ3> Γοοί-ηοίε, Ι551) ροϊηΐ3 οαΐ ΙΓΙΕΪ ΊΗε ΟΧΕΟΪ ΙηιρεΓΪΕΐ ίίίΐε, εβρεαΕίΙγ ίΗε
ηιεηίίοη οΓ ίΗε Ιηύαηκϊα ροΙε$ία3 ', ΐΓηρϋεδ ΐΓΕηβίΕΐίοη ΓΓΟΠΙ ίΗε Ι^Είίη ; ΕΙΙΟ" ίΗοιι§Η

ίί πι»/ ρειΉΕρβ οε οο]εοΙεά ίΗΕί ίΗίβ Ϊ3 οηΐγ ΕΠ ίηΓει-εηοε ΕΠΟ ρο53Ϊο1χ ΕΠ

εΓΓοηεοαβ οηε, γεί Ίί Ϊ3 οεΓίΕΪη!/ ΒυρροΓίεά ογ ίΗε 1<ηο\νη ρΕργΓϋβ ενίάεηοο.
Νο\ν ίΗε ρι-εβεηί ΙείίεΓ ΗΕΒ ίΗε Γιιΐΐ ΙηιρεπΕί ίίίΐε, ϊηοΐυθίη^ ίΗε ίηύηηκία
ροΐείίοί,^ αηά Ίί οιι§Ηΐ ίΗεΓείοΓε, οη δίείη'β ρΓΐηοίρΙεΒ, ίο οε Ε ΐΓΕΠδίΕΐίοη ΓΓΟΓΠ

ίΗε Ι.,-άίη. ΤΗΕί ίί Ϊ5 Ε ίΓΕηδίΕίίοη Ϊ3 δίΓοη^Ι/ βυ^εδίεϋ Βγ ίΗε δίγΐε, \νΗίοΗ

ΓΓεςυεηίΙγ τεοΕΠδ Ι^Είίη ίάίοηΐ3 ΟΓ ίιαι·η3 οΓ ρΗΓΕδε; ΕΠΟ! ΐΗου^Η, ΕΒ

Β
, ενεη ΙείίεΓβ ίη ννΗίαΗ ] ,;ιΐίηί.·,ηΐ5 οααιίΓ λνεΓε οΓίεη \νπίίεη ίη ΟΓεεΙί

1 δεβ, ε. ξ., Η. ΡεΙβΓ, ΰίι 8^5^}^.Ζ///. #1. άίι ΤΟΜ. Καϊίΐτζηΐ ίή Τίαοάοίίαί Ι (1897).

ί, ρ
. 6 Γ.
,

339·

1 διβίη ροϊηΐΒ ουί (ρ. 162) Λίΐ[ Λε ΙεΐΐεΓ οΓ Οίαυάίυδ ίη ]θ3βρΗυ8, ΑηΙ., χϊχ, 280-5, α'8°
Η33 ΐΗβ Γυΐΐ ΐϊΐΐε, \νΗεΓβ35, οη ηΪ8 ρπηοϊρίεδ, ϊΐ εΐιοιιΐά ηανβ ϊ»ββη «τίΐΐεη ϊη ΟΓβεΙ; ; Ιηιΐ ηε

εχρΓε5368 (Ιουοίδ »8 Ιο ϊΐδ ββηυϊηβηεδδ. Αδ ϊδ ροίηΐεά ουί Ηείον (ρ. 15 Γ.), ΐηετε δεεηΐδ ηο

αάεςυαίε τεαδοη ΓΟΓ Γε]εοΐίη§; ίΐ
,

»η<3 δο ΓΙΓ αβ ίΗε Ιιηρεηαΐ ίίΐΐε ΐ
δ ςοηαεΓηεά ΐΐ

ζ ςοπιρίεΐβ ίΐηδίο^' 'η ι^ε ρΓββεηί ΙεΙΙεΓ.
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€ΕΑυΒΐυ3 ΤΟ ΤΗΕ ΑΕΕΧΑΝΟΚΙΝΕ5 [1912]

Κοπΐ3η5 ΟΓ Οτεε^'δ ίηήΊιεηοεό! ί>γ ίΗε υ$ε οΓ Ι^ίίη),1 ίΗεΓε 3Γε Γε3ίιΐΓε5 ίη ίΗε

ρΓεδεηί ΙεΙίέΓ ννΗίοΗ ρεΓΗ3ρδ ροίηί Γ3ίΗεΓ ίο ΐΓ3Π5ΐ3ίίοη ΓΓΟΠΙ ζ. 1.,,'ΐΐίη οπ§ίη;ι1
ΐΗ&η ίο Οι·εε1< οοιηροδίίίοη ο^ Ά \νΓΪίει· %νΗοδε οΐάϊηΑτγ Ιαπ^υε^ε ^νβ8 Ι^3ίΐη. Ιί
15 Ά ροϊηΐ ηοΐ εζ&γ ίο βείίΐε, ίη νίε\ν οΓ ίΗε ιιηόΌυοΙεσ! ίηήιιακε \νΗίοΗ Ι^3ίίη
ϊϋΐοιη εχεΓοίδεοΙ οη ίΗε ΟΓεεΙί οΓ ίΗε ΕπιρΪΓε, Άτια οηε'δ οοηαΐυδίοη πιυ5ΐ άερεηά
Γ3ίΗεΓ οη ίΗε §εηεΓ3ΐ εΗοοί ίΗ3η οη ζηγ ρ3Γίίουΐ3Γ ρ3δ53§ε ; Ουί ιΗε ίοί3ΐ

ίπιρΓεδδίοη <3οε5 δεεηι Ιο οε ίΗεί οΓ ί,αίιτι Βίγΐε Γ&ίηεΓ ΙΠΕΠ ΟΓεεΙί. Ιί Ϊ3 ηοίε-
\νθΓΐΗχ Ηο\ν ΠΕίιίΓαΙΙγ ιτ\Άηγ ρ&55&§ε5 \νου1ά ^ο ΐηίο Ι^&ίίη, Εηά ΗεΓβ &ηά ίΗεί'ο

ει·ε ρ1ΐΓ35εβ \νΗϊαΙι δΐις^εδί Ά Ι^Βίϊη οπ§ίη&1, 5ΐιαΗ ίΐ5 1. 29, καί-περ ουκ ων πρόϊ τα

τοιαίτα ράιδιου (φιαιηνίε α(ί ίαΐϊα ηοη //7«Λ'ί?). Ιη ίηε ηοίε οη 1. 103 Γ. ίί 15

5υ^§ε5ίεά ίΠ3ί Ιηε οππδβίοη οΓ της, εχρεοίεά ΐη ΟΓεεΙί, π\Άγ οε <3αε ίο ΐΓ&ηδίΕίΐοη

ΓΓΟΠΙ ίΗε Ι^3ίίη.2 Νοηε οΓ ίηεϊε εΐ'^υηιεηΐδ ΠΟΓ ενεη ίΐιο βυπι οί ίΗεηι οίΐη οε

ι·ε§ίΐι·ο1ε<ί Ε5 οοηοΐυδίνε, Βυΐ Ιηε^ ^ίνε Η<ί(ϋΙίοη3ΐ Γοποε ίο Ιηδΐ άι·&\νη ΓΓΟΠΊ Ιηε

υβε οί Ιηε Γυΐΐ ΙπιρεπΕί Ιϊίΐε.
ΟΓ οοιίΓδε, ενεη ίί Η Ι.,ιίίη οπ^ίη»! οε οοηαεάεά, ίί θοε3 ηοί Γο11ο\ν ΐΗαί ίΗε

Ιείίει· \ν3.5 Ηεηί ίο Α1εχ&η(3ΓΪα ίη ίΐιβί 1ίΐη§ιΐΕ§ε ; ϊί π\&γ ηανε οεεη ίΓ&Π5ΐ3ίε<5 ίη

Ιηε ΙπιρεΓίΕΐ οΗΕηοβΓ^, 35 \νε 1:ηο\ν Λ\'35 3 τε^υΙβΓ ρΓ3θίίοε. Βυί ίΗε ιΐϊε οΓ ίΗε
Γυΐΐ ίϊίΐε ροϊηίδ ίο :15 η^νίη^ οεεη βεηί ίη Ι ,,ιίιη ; 3ηά ίί Ϊ5 ηοί ΐηιρο55ίο1ε ΐΗ3ΐ ίί

\νΕ8. €1ίΐυ(3ίιΐ5, Ιηουςίι ΗΠ 355Ϊ<ίϋου5 δίυίΐεηΐ οί Οτεείί,3 \ν3δ 3 δίίοΙίΙεΓ ΓΟΓ ίΗε υδε οΓ
Ι^3ίϊη ογ Κοηπ3η αΐίίζεηδ,4 3ηά Π13/ η&νε οίεϋοε^ίεΐ^ υβειΐ Ι^3ίΐη 35 3 τεηιΐηάει·

Ιο ίΗε υηΓυΙ^ Α1εχ3ηόπηεδ οί ΙΗε ηΐ3]εδΐ7 οΓ Κοιηε.5
\ΥΗ3ΐενεΓ οε ίΗε ΐΓίαΐΗ 3δ ίο ίΗϊβ ςυεδίΐοη, ϊί 5ΐ3ηι35 ίο τε3δοη ίΗ3ί ίΗε

ΙείίεΓ \ν35 ρυοϋδΗεά ίη Οτεείί. Ιη ΗΪ3 τεαεηί 3Γίίε1ε οη ίΗε ΙπιρεΓΪ3ΐ
\νϋα1<ειι ροίηίδ ουί ίΗ3ί ρυο1ϊθ3ΐΐοη (ρτοροήΐίο) \\'35 3ρρ1ίε(1 οηΐ^ ίο

ηοί ίο (-ρίίίΐίίαί.' ΤΗε ρΓεκεηί ^3ο^ι1η1^ηι ΐδ οΓ οουΓδε 3η ερίίίιιία, οαί ίίδ ρυο1Ϊ€3-
ίίοη (3οεβ ηοί αοηδίϊΐυίε 3η εχοερϊϊοη ίο Υνίΐοΐίεη'δ τιιΐε, ΓΟΓ, 35 \νΠο1<εη ροίηίδ
ουί, ίί \ν35 3ΐ\ν3^5 ορεη ίο ίΗε τεαρίεηΐ ίο ρυοϋδΗ 3 ίεΐΐεπ ΐΓ Ηε ΐΗοα§Ηί §οοά,
Άηά ίη ΐΗίδ ς35ε ίΗεΓε \ν35 3πιρ1ε ι·ε35οη. ΤΗε ΙείίεΓ \\·35 3(3ά1Γε55εα' ηοί ίο &η

ΐηάίνί(1υ3ΐ ηι^2Ϊ5ίΓ£1ίει ηοϊ εν^η ίο *πε κοινόν οΓ ηΐ3§;ί5ΐι·3ΐε5) οιιί ίο
' ίΗε όίγ οΓ ίΗε

Α1εχ3ηϋπηεδ
'
ίη §εηοι·3ΐ ; 3ηο1 ίί 3ρρε3Γδ ΓΓΟΠΊ ίΗε ρΓεΓεοί'β ε<3ίοί ίΗ3ί ίί λν38

ρυοίίοΐγ τε3(5 Άί Β. ηιεείίη^ οί οίίίζεηδ. Βυί βίηοε οη!)' 3 ροΓίίοη οΓ ίΗε οίίίζεηδ
\νεΓε 3θΙε ίο οε ρΓεκεηί, ίΗε ρΓείεαΕ άεεπιεά ίί ςοοά ίο εχΗίοίί (ϊκθίΐναι, ρ^οροηε^ε)
ίΗε Ιείίεπ βο ΐΗ3ί 311 ηιί§Ηΐ τε3<3 ίί. Ιί ΙΤΙΕ)· ρεΓΗ3ρδ οε ίηΓειτεά ΓΓΟΠΙ ίΗίδ ίΗ3ί
ΙΗε ΙείίεΓ \ν35 ηοί §ίνεη ίο ίΗε 3Πΐθ3553άθΓ5, οιιί 5εηί Ιο ίΗε οίΐ^ ίΗΓου^Η ίΗε

ρΓεΓεοί ; ίη 3Π}7 α35ε ίΗ3ί ίΗε ρυο1ίε3ίίοη εοαίά οε οπίεπεά οηΐ^ ον ίΗε Ι3ίίει·.

1 5ο ΐοο, ονοη ΓηοΓβ άείϊηίΐείν, Ρ. ΥίβΓεοΙί, ΒίΗ. ΡΗΐΙ. ΙΙ'οεΛ., 1903, Ι
2 Οη ιΗε επίεπα οΓ Ι^»ιίη 8ΐ)·1ε 5€6, β. £·, δαΗυοαΠ, Οηοηιοη, ρ. γ·
3 διιειοηίυδ, 42; ]θ5βρΗιΐ3, Λη/.,χΊχ, 213.
4 δυβίοηίϋβ, 16 ; £>ίο Οαχδίυϊ, 1χ, 17, 4·
5 Ιί \νβ ςουίοΐ Ηε οβΠίΐϊη ιΐι^ΐ ΐΐιβ ιάκΐ (ηοί Ιεΐΐεπ) οί ΐηε ΡηίΙΗεΙΙβηίο ΕπιρεΓΟΓ Ηαάπιη

γ ]ου§υβι (Και. Μ.£Γ., χχχίϋ, 192°, 375 &·) '8 & ΐΓ^ηβΙϊΐίοη ίΓΟΓη 3.
ιηίδ ννοχιΐά δίΓβη^ΐΗεη ίΗε οοββ ΓΟΓ Ά

Ι,αιίη
οΐ'ί^ίηΕίΙ οί ουΓ Ιιΐΐίτ ; οαι ΐΗου§;Η ΐΗβ

ϊδ 5ΐι§βθ8ΐβά Η)' ΐΗβ βχίδίεηεε οΓ ΐλνο ςορίεδ ηοί ςυίΐβ ίάεηΐΐεαΐ ϊη \νθΓ<ίίη§; ίΗε
οαηηοΐ οεΠ3Ϊη1}' Ηε Γ6£3Γ(1εά 38 άυε ίο 3η}·ιΗίη8; ιηοΓε ΐΗαη ίϋΐι1ΐ)' οορ}'ίη2 ΓΓΟΠΙ α Οτεείί
ΐεχί.
• ΖΗ ά(η Α'αι'κΓΓίίΑηρίίη, ίη Ηπηια, 1

ν,

1-42.
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[1912] CLAUDIUS TO THE ALEXANDRINES

a. The Imperial cult.

The embassy which was the occasion for the writing of the present letter
had three objects : firstly, to congratulate Claudius on his accession and, in con

nexion therewith, to request his acceptance of various honours ; secondly, to ask

for certain favours ; thirdly, to present the official apologia of the city for the

recent anti-Jewish disturbances. Claudius deals with these subjects in the

above order.

The honours voted are largely concerned with the Imperial cult, for which

therefore our letter is a very valuable document, though on some points its

evidence is not as explicit as we could wish.1 The attitude of Claudius, though
it perhaps shows some inconsistencies, is what we should expect, in view of his

temperament and general outlook as described by Suetonius and Dio Cassius.
He declines the offer of temples and of the appointment of an apxitptvs, and in so
doing states his position with regard to the question : ' for I do not wish to be
offensive ((popriKos) to my contemporaries, and I hold that sacred fanes and the
like have by all ages been attributed only to the gods as peculiar honours '. He

is a man, not a god, and desires only the honours which a man can accept, for to

accept more is to be vulgar, ostentatious, offensive: such is Claudius's principle,

and it is this principle which on the whole determines his attitude to the single

honours. He permits the city to keep his birthday as a dies Augusta and to

erect statues to himself and other members of his family ; characteristically he

explains the latter concession by a reference to precedent :
' for I see that you

have been zealous to establish on every side memorials of your loyalty towards
my house '. His predecessors had accepted such honours ; it cannot therefore be
<popnKos for him to do the same. He further sanctions the introduction of
a Claudian tribe—a valuable addition to our knowledge of tribe-nomenclature at
Alexandria. The wording of this clause (<pv\rjv K\avbiavav KaraSei^ai) might
seem to imply that a new tribe was to be created, but the renaming of an existing
tribe seems likelier,2 and the word KaraSeifai must not be pressed too far. As
pointed out in the note ad loc., no Claudian tribe is recorded elsewhere, and the

known Philoclaudian tribe is perhaps, though not necessarily, to be taken as the

form which the proposed 0vAjj KAaufitai/a took or as the same tribe renamed

under Nero. Permission is also given for the erection of equestrian statues of

the ' procurator
' Vitrasius Pollio (see 1. 43, n.).

So far the honours accepted are all such as can easily be reconciled with the

principle stated above ; and the same principle inspired the refusal of a golden
statue of the Pax Augusta Claudiana, which had actually been made, but which,
despite the urgent entreaties of Barbillus, Claudius declines and orders to be
dedicated to Roma. This is perhaps even an exaggeration of the principle, and

1 For this subject see E. Beurlier, Le culte imperial, Paris, 1891 ; E. Kornemann,
Zur Geschichte der antiken Herrscherhulle (Klio, i, 51-146); and particularly F. Blumen-
thal, Der agyptische Kaiserkult (ArcAiv, v, 317-45).
2 For the renaming of tribes see Jouguet, Vie municipale, p. 147.
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ΐΐ Ϊ5 Ά Ιίΐίΐο δΐίΓρπδίη^ Ιο βη<3 €ΐ3ΐιάίυδ 5ρε3ΐ<ΐη£ οΓ ΐί 35 φορτικώπροϊ, ίοΓ ΐί νν35

\\3.τά\γ εςαΐναΐεηΐ Ιο ίΗε 3ΐίποιιίίοη οΓ άΐνίπε ΗοηοιίΓδ. \Υ33 Ηΐδ Γείϋ53ΐ ίπΗρίΓεα*

ογ ;ι ίεείΐη^ ίΗ3ί ίΗε ςιιΐί οΓ ίΗε ΡΗΧ Αυ^ιΐδίβ. \\·ίΐ5 ΐηδερΕί^ο!/ ΛδδοαΕίεο1 ννίίΗ

ίΗε πιειηοΓχ οί Αυ£α5ΐιΐδ, ζηά ΐΗ^ί ίί χνουΐά Βε 3πχ>£3ηοε ΐη Ά δίκοεβδΟΓ Ιο ζάά
ΗΪ5 ΠΕΓΠβ Ιο ίΗε ΙΐίΙεΡ ΚθΓηεπι&ηη ίη Ηΐδ νίΐΐυ&οίε δίικί^ οί ίΗε ΐΓηρεπβΙ ουίί

5ρεα1<3 (Κΐίο, \, 104) οΓ '. 'ΙηικΙίιΐΜ ίΐδ
' (3εη νοη Αυ§υ5ΐιΐ5 υηά Τϊοεπιΐ5 ίη 5ο νϊείεη

&ο\νεϊαΗεη<3εη, (ίίΐ^ε^εη ΕυΓ (3ίε 1ιε11εηΪ5ΐΪ5οΗε ΜοηΕΓοΗίε (1ε5 Οίΐεδ^Γ

Ηε ειΐάβ ΐη 3. Γοοί-ηοίε : ' Οεη Βε\νεΪ5 ΗϊεΓίϊΐΓ ηοίΤε ΐοΗ οοϊ
.ιη<1εΓ6Γ Οε1ε§εηΗείΙ ΒρέίΙεΓ ζυ εΓΟΓΪηςοη ', »η(1 ΐΐ 15 οΓ οοιίΓδε ροδβίοΙε ΙΗ3.1 ϊη Ιηο

οί ΗΪ5 τεϊ§η ΟίΕυθίυδ'δ ροΐΐοχ οΗαη^εα1 — ίΗεπε ίίπε Γαοΐβ οΓ Ιαΐεπ άίΐΐε ΑνΗίαη
5ε α^οΐυαεα1 ίη δΐιρροΓΐ οί ΚοΓηεηιαηη'β ΐΗεοτ)· ;

' ουί ϊΐ οεΓίαΐπΙγ ίϊηάδ ηο

€οη(ΪΓΠΐ3ΐίοη ΐη ΐΗε ρπεδεηΐ ΙεΙΙεΓ. ^α^ίε ίΗε &ηΐΓΆτγ: ίΐ Ϊ5 Ιο Αυ^ιΐδΐυβ, ηοΐ

Ιο }ιι1ΐυ5, ΛνΗο ΐδ ηενεΓ πιεΗΐ,ΐοηείΙ, Ιη»1 ΟΙ&αο'ΐιΐδ Ιοοίίδ Γερε&ίεοΊ/, Λπά Ιηοιι^η
Ηε ηενεΓ τεΓεΓΒ Ιο Ο&ίυβ, \νΗο <ϋά ΐη ΙηιΐΗ ίΐοαηοΌη ίΗε ροΐΐοχ οί
ηΪ5 \νηο!ε »11ΐίυ<3ε 5εεηΐ5 ίο Βε 3. άεΙίοεΓαΙε τερικίΐίΐΐΐοη οί ΗΪ5

ροίηΐ οί νίε\ν. Ηεηοε ίΗε 5υ§§ε8ΐΐ°η ηΐ3.(3ε Η,οονε ίΐοηιπΓεΒ 3.1 1ε35ΐ 3 οεΓΐ3Ϊη

ΤΗε ?3χ Αυ^ιΐδΐ» Οΐ3ΐΐ(3ΪΕη3 \να5, 1ιο\νενεΓ, οηΐ^ οηε οί 1\νο
Ιο Ο3υάίιΐ5. ΤΗε οίΗεΓ Ηε 3θοερΐ5, Ιηιΐ οΌεβ ηοΐ βίαιε \ν1ιαΙ; ΐΐ

; ΐΗεπε ΐδ ^οοά τε35οη ίοΓ οεΐΐενΐη^ (1
.

38, η.) ίΗ3ΐ ΐ
ΐ

πΐΆγ Ηινε οεεη

3
. 5ΐ&ΐιιε οί Μεΰ53ΐΐη3. Ηε §ΐνε5 ΐηδίηιοΐΐοηδ ίΗ^Ι ΐΗΐδ ΒίΕΐιιε ΪΒ Ιο οε ΟΆΐήεά

ΐη ρΓοαεδδΐοη 35 ρ3Γΐ οί ίΗε αεΙεοΐ'Λΐΐοηβ οη η3ηιε·(33γ8, ί. ε. Ιπιρεπαΐ οΪΓΐ1κΐ375 ΑΠΟ
ΙΗε Η^ε.

5ο ί3Γ ΙΗε τερίΐεδ οΓ €ΐ3α<3ίιΐ5 ΗΓε ρει-ίεοΐΐχ οοηδΪΒίεηί \νϊΐΗ ίΐιε ρπηοΐρίε Ιζιά

ϋοννη ΐη ίΗε αοηςίυάΐη^ \νοΓθ"δ οί ΐΗΐδ εεοίΐοη οί ΗΪ5 Ιεΐίεπ ; οαί ίΗεΓε 3Γε ί\νο

ροΐηίδ οη \νΗίαΗ, Εί ίΐΓβί δί^Ηί, Ηΐδ άεοίδΐοη ίε 1ε55 ε&5γ ίο ιιηάεΓΒίΕηϋ. Ηε

ροΓΠΐΐίδ ίΗε άεάΐθ3ίίοη οί ΗΕΟΓείί ςπονεΒ ίοΓ ε3θΗ ηοηιε οί Ε^ρί (άλση τϊ κατά
ι·ομόν τταρίϊναι της Α1γν·π(τ)ον) 3.ηά ίΗε εΓεοΐίοη οί ίοιΐΓ-ΗθΓ5ε οΗαΐ'ΐοίδ &ί ίΗε ίΗΓεε
οηίΓ3ηςε5 ίο Εξγρί, Ταρο5ίη5, ΡΗ^ΓΟδ, ζηά Ρείιΐδΐυπι. Ιί ίδ ηοί, ΐηο'εεςΐ, δίαίεο! ίο
\ν·Ηοπι ίΗε ^ΓονεΒ ννεΓε ίο οε (ΙεθίοΕίεο!, ουί ίΗε ηαίιΐΓίΐΙ Εδδΐιπιρίΐοη, λνεπε ΐΗΐδ

ρΕ553§ε 1&1<εη ίη ί5θΐ3ίίοη, ννουΐο! οε ίΗ3ί ίί \νΕ5 ίο ΟίΕΐιοΊυδ ΗίηίΒεΙί, &η<3 ίη ίΗο

€3δβ οί ίΗε οΗίΐΓΐοίδ ΙΗε \νοΓθ5 άφιδρνσαί μοι 5ϋ^ε51 * 3Ϊηιίΐ3.Γ οοηοΐιαβΐοη.

Ιί ίδ οοηοεΐν&οίε ίΗ»ί €1»ιιάίιΐ5, οίΤεΓεά α ηυπιοεΓ οί δεπιΐ-ο'ίνιηε ΗοηουΓ5
3ηχϊοιΐ5 ηοί ίο &ρρε3Γ υη§Γ3ςίου5 οχ Γείυ5Ϊη§; ίοο ιηυςΗ, \ν&5 ηοί \νΗο!ΐ7
ΐη Ηΐδ αΗοϊοε ; & οεΓί3Ϊη ΐηεοηδεςιιεηοε &ηά ίηθ3ρ3θίΐ7 ίοΓ ςοηηεοΐεά

Γε ηοίοΓίουδΙχ οΗΕΓ3€ΐεπ3ΐΐο οί ΗΪΓΠ. Βιιί ΙΗε ΙείίεΓ 33 & \νΗο!ε Ϊ3 \νε!1
οοη3ΐΓυοίε(ί, Εη<1 ίί Ϊ3 ηοί ρειΉ3ρ5 ηεοε333Γγ ίο τεβΟΓί ίο ίΗίε ΗχροίΗεβίΒ, εβρε-

\νε Η3νε ηοί ΙΗε ίεπη5 οί ίΗε ΑΙεχ&ηόπΈη ψήφισμα. ΤΗε §ι·ονε8 ηΐ3χ, 33
ΐη ίΗε ηοίε οη 1. 42> Η3νε οεεη 3ίί3θΗε(1 ίο ίΗε 1οα3ΐ Σ«/3αστ«ΐα, οεΐη^

(1εάΪ€3ίεά ίο ϋίναβ Αιι§α5ίυ3 ίη Ηοηοιιτ ο/€\Ά\ιά'\\ΐ5, ΠΙίε ίΗε Απΐ35ΐπ3 (1ε(1ΐθ3ΐΐοη

ηυοίεό! ΐη ίΗε ηοίε οη 1
.

35» ντΐ(ρ ΓΤ)Ϊ Σ{βαστήί Ειρήνης (Ιί την τ(ΐμην Ύιβΐρίον
Κλαυδίου Γίρμανικοΐ- Σίβαστον ; 3ηά ΐ

ί άοεβ ηοί βεεηι ΐηιρο55Ϊο1ε ΙΗ&1 άφιδρΰσαί

μθί ΠΊΕχ Η^νε 3 5ΪΠ1Ϊ13Γ 5εΠ5ε.

\νΗ3ίενεΓ οε ΐΗοιι§Ηί οί ΐΗΐδ ροΐηί— ζηά ί
ί πιαδί οε 3<3ηιίΐΐε<1 ίΗ3ί &η/ δοη

1 5εβ Ιιείονν, ρ. 7.



[1912] Ο,ΑυΏΐυε ΊΟ ΤΗΕ ΑΣΕΧΑΝΏΚΙΝΕ5

οί α'εά'ίοΕίίοη Ιο ΓΕίΗεί' ΐΗ&η/ο^ 01ευάίιΐ8 ννουΐεΐ οε άίίΐϊουΐΐ Ιο Γεεοηοίΐε ννίίΗ Ηίβ

ρπηαρίε— 3.1 ΙεΕδί Ηίδ £εηεΓ3ΐ Είΐίίικίε ίδ Ε εοη5ει·ν3ΐίνε οηε, ΕνεΓδε ΓΓΟΓΠ ΕηχΐΗίη^
Ιΐΐίβ ϋίνίηε ΗοηοιίΓβ. Ιη Ρ. Κχΐ. ϋ, 133 (Α. Π. 33) νε ^ανε Ά ρπεβί οΓΤίοεπιΐΒ ;
>'εί ΟίΕΐκΙΐυδ α"εηηίίε1}· ΓεΓυβεδ &η αρχκρίύϊ ζηά Ά ίεπιρίε. ΤΗε ρΓεβεηί ΙείίεΓ \νΕ5

ίηάεεά λνπίίεη εζιϊγ ίη Ηίδ Γείβη, 3ηά Ηε πιζγ, ίη Γβοε οΓ ΕΠ ίιτιροΓίιιηίΙχ \νΗίεΗ

ενεη ίΗΪ5 ρΕρχπίδ ίΙΙιΐδίΓΕίεδ, Ηανε πίΕα'ε ΓιΐΓίΗεΓ εοηεεδδίοηδ Ι&ίεπ. \Υε 1<ηο\ν

οίεπηίΐεΐγ ΐΗεί Ά. Ιειηρίε \ν&3 άε(1ίς3ΐε<1 ίο Ηΐπι (Ιυπη^ Ηϊδ Ιϊίεΐϊπιε &1 ΐΗε οοίοπχ
οί ΟΕΐηαΙοίΙυηυΓη ϊη ΒΓΐίΗΪη.1 Ιί Γηυεί Βε ΓεπιεπιΙϊει·ε<3 Ηο\νενεΓ ΐΗ^Ι, 35 Τ3αϊΙυ«
Ηϊηΐ5, ροϋϋΐοΕί Γηοΐίνεβ ννεπε ΗεΓε ορεΓΛίίνε. ΟίΕυιίϊιιβ πιζγ \νε!1 Ηανε γϊείοΐεά ίο

τεαΐ ΟΓ δυρροδεά εχρεάίεηαχ, ΐη Ε ηεννίγ-εοηςαει-ε^ ΕΠΙ! τεπιοίε ροΓίΐοη οί Λε
ΕπιρίΓε, %ν1ΐΕί Ηε \νου1ά ηοί γ'ικίά ίη ΑΙεχΕηάπΕ, ΕΠΟ" 5ίϊ11 ΗΕνε ΓείΕΪηεά, ΐη ε55εη-

ΙΪΕΐδ, Ιηε ρΐ'ϊηςίρίε \3.Ίά άοννη ίη ίΗε ρι-εδεηί Ιείίεπ Α ραρ^πυδ τεΓεΓΓεά ίο ίη ίΗε
ηοίε οη 1. 4^ πι^Υ ίηάεεά ηιεηίίοη ΕΠ αρχκρίύς οί ηϊδ οαΐί, Βυί ίΗε ΓεΕ<ϋη§ ΪΒ
ϋουοίίυΐ, 3Π<1 Ε5 ίΗεΓε ροίηίεά οιιί ίΐιε ρΕ55Ε§ε ίδ ηηοΓε ρποοΕοΙγ, ενεη οη οίηεπ

^Γουηάδ, ίο οε τείεΓΓεά ίο θΕΪυ$. ΒΙυπιεηίηΕΐ (Ατεΐιίν, ν, 322) ίηδεΓίκ ίη ΗΪ5 Ηδΐ οί

ΚαίεΐΓίεηιρεΙ οηε 3ί Α1εχ3Π(ΐΓΪΕ ίο ΟίΕΐκϋαε ; ουί ίΗε Γοιιη^Εΐϊοη πιεηΐϊοηοά οχ
5υείοηίιΐ5 ίο ννηϊοη Ηε τεΓεΓΒ ννΕβ ρπηίΕΓίΙγ & ΗίεΓΕίγ ίηδίίίιιΐίοη, αη<1 ίί ίβ νεΓχ
οΌυοίίυ! ΛνΗείΗεπ \νε ΟΕΠ ίΕΐ<ε ίί 35 ίη ίΗε ρτορεΓ δεηβε Ε Ιειηρίε ; δίίΐΐ 1ε$5 ΕΓε «'ε

]ιΐ5ίί(ΐοά οη ίΗε ενίο'εηοο ΐη Γε^ΕΓοϋη^ ίί ΛΗ ο'εοΙίοΕίεο' (ίη ΐΗεΓιαΙΙ τείί^ίουδ βεηδε) ίο

ΟίΕΐκΙίυδ.2 ΤΗεπε Ϊ5 ήηβΐΐχ 3η ϊιΐδοπρίίοη ΓΓΟΠΙ 0^3 ίη ΟΕΓΪΕ (Βαΐί. €οττ. ΗεΙΙ.,
χϊ, 1887, 3°7)> οίΕίΕοΙε ίη Α. Ό. $2, Ιο Ύιβίρίον Κλαυδίου Καίσαρα Γίρμανικόν Αυτοκρά

τορα θεον "Σ,ίβαστόν, ζηά ΕηοίΗεΓ ΓΓΟΠΊ δείειιαία ίη ΡίδΐάΐΕ (Ι
. 6. ΚΟΓΠ. ίίί, 328), ίο

Τι/3ί'ρίοι> Κλαυδιο[ΐ'] Καίσαρα Σί,3αστό[ι>] Γ«ρμαΐΊκόν θ(&ν επιφανή, Εηά ννε ΠίΕχ 3.0ά ίΗε

ΐ'ίωκόροι οΓ Οΐ3ΐιο!ίυ5 (ΕρρΕΓεηίΙγ) πιεηίίοηεοί ίη ίΗε ίηδοπρίΐοη ΓΓΟΠΙ ΑεζΕπί ςιιοίεο!
ΐη ΙΗε ηοίε οη 1. 6ο ; ουί ίΗεδε ννεΓε οΓ ΓηεΓεΙχ ΙΟΟΕ! εί^ηΐβςΕποε, ΕΠΟ! ννε ΟΕηηοί

ενεη οε οεΓίΕίπ. ίη ίΗε δεοοηά Εηά ρειΉ&ρδ ίΗε βΓβί €Ε5ε5, ίΗΕί ΙηιρεπΕί 5ΕηοΙϊοη
\\Έ5 οοίΕΪηεά. Οη ίηε ννΗοΙε, Ηΐίεΐγ 38 Ε οεπίΕίη τεΙαχΕίίοη οί ΟίΕΐιάίυδ'δ ρπηοϊρίε
ίη αοοΓδε οί ίίιηε π\αγ οε, ίΗεΓε ίδ ηο δυίϊϊοίεηΐ ενκίεηοε ΓΟΓ τεσΕΓάίη^ ΗΪ8 τεί^η Ε5
3η εροαΗ οΓ πΐΕΓΐ<εα! ϋενείορηιεηΐ ίη ίΗβ ΙηιρεπΕί οαΐί, ννίΐΗ ίΗε ροδδίοίε εχοερίίοη
οΓ ίΗε ίεπιρίε ίη ΒΓίί3ΐ'η.

ΤΗε ρι-εδεηί ρΕρ^Γυβ άοεδ, ΗοννενεΓ, δΗο\ν ν&τγ οΙεΕΓίγ \νΗ3ί δίεΕίΙγ ρΓεδδυτε
\\'3δηΐ3ίηΐΕίη€α! ΓΓΟΠΊ ίΗε δίιΐε οί ίΗε ρΓονίηοε5 αροη ίΗε ΕηιρείΌΓδ ίο δΕηοΙΐοη εχίεη-

δΐοηδ οίίΗε οιιΐί. Τηε ηιοβΐ δίπΐίΐη^ εχΕπιρΙε οΓ ίΗϊδ Ϊ5 δεεη ΐη ίΗβ ρΓείεαί'δ βόίαί.

θΓσ"επη§ ΙΗε ριιοΙίεΕίίοη οί Ε ΙείίεΓ ίη ννΗΐοΙι ΟίΕυα'ίυδ ϋεβηΐίεΐχ τεΓυδεδ ϋΐνΐηε
ΗοηουΓδ, ίΗε ΕηιρεΓΟΓ'δ οννη ΓερΓεδεηίΕίίνε ΟΕΐΙδ οη ίΗε ρεορίε οί Α1εχΕη<3πΕ Ιο

1 Τ»αΐϋδ,^4η«., χίν, 31 :
'

ΐεπφΐιπη αίνο Οίααάίο εοηκίϊΐιαιιιιη ςα»3Ϊ ΕΓΧ αβίβΓηαε <1οιτιίη&-
Ιίοηίδ αδρίοϊεΗΛίυΓ '

. ΤΗΪ3 ίδ ιηεηΐίοηβά υηάβΓ ίΗβ ^εαΓ 6 1
, 5υΙ δεηεο», Αρο^. 8
,

δΗο\ν5 [Ηαί

ΐΗε ΐβιηρίε \ναδ <1εάίο»ίβ(1 \νΗϋε Οίαυάίϋδ ναδ }·εΐ αΐίνε.

2 διιβίοηίυδ, 42 (ΙΗιη, 1907): 'ϋεηίςυε εΐ ΟΓΕεοαβ δοπρβίΐ Ηί8ΐοπ&5, Τ)Ίτηεηίοοη
νίρηίί, €αΓθΗε(3οηί»οοη οοΐο. ^ϋαη1Iη εααβα νείεΓΪ ΑΙεχαηάΓίαε Μυδίο ϊΐίάίΐυιη εχ ίρδίιΐδ
ηοιηίπε (ηονυιη) ; ίη8(ί(υΐυπιςυε υΐ ηιιοΐαηηίδ ίη α!(εΓθ Τ^ΓΓΗβηίοοη Η^ΓΪ, ίη αΙίεΓΟ
άοηίαοοη άίεΙ)ΐΐ5 δίαΐυΐίβ νείιιΐ ίη 3ΐκϋΐοπο ΓεοίΙίΓεηΐϋΓ Ιοίί α είη^ιιΐίδ ρεΓ νίοεδ '. Τΐιο

ίδ ηοί νεΓ^ ο1β3Γ, ουί ί
ΐ

ηαΓάΙ^
ν,·.ιι ΓΛΙΙΙ-, ΒΙϋΓηεηΐΗιΓδ εοηείυβίοη, »η(1 ηίδ δ(α(εηιεη(

€1αυάΐϋ8 λνίΐδ ηίπίδείί ιεβροηδίΜε ΓΟΓ ΐηε εδίαβϋδΗπιεηΙ ί
δ

βςυ&11)· Ηαζ^ΓοΙοιίδ ; ^

αηά &η3\οξγ δυ§2β8ΐ ΐΗαι ΐΗε ίπιρυΐδε οαιηβ ΓΓΟΠΙ ιηε ΑΙεχαη^Γΐ^η δί(3ε. Ιι ίδ αρρίΓεηΐΙγ ίο
ΐηίβ Γοαηάαΐίοη ΐΗαΐ ΑιηβηΕίειίδ, νί, ρ
. 2400, τεΓεΓδ : το« {ν τω κλανδίω (? κλαυθκιφ) >Λ

σοφιστιϋονσα> ; οί. Ιοο Η. ^ιιιϊΜ,ι, Υίΐα ΰί'νι' ΟΙαίίΛϊ, ρ. 1 68. Βαΐ ενβη ίΗε \νθΓ(] ΚλαυίιιΊον
δΐιουΐά ηοί βε ρΓεβδεά αδ ενίάεηοε ΓΟΓ & οαΐι οί ίΗε Ιίνίη^ Οίαικίίιΐδ.
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την μΐγαλΐΐότητα του θ(ον ημών Καίσαροϊ. ΒΙυπιεηΐΗΕΐ (Ατοίιίν, ν, 328 ;

οί. λνϋαΐίεη, Οηιηάχϋξβ, ρ. ιζο) δίΕίεδίΗΕί ίΗε 1ϊνϊη§ ΕηιρείΌΓ \νΕ3 ηοί οίϊϊαΕίΙχ
1<ηο\νη Εδ θΐόί, ΐη Ε§χρί Εηχ ιτιοΓε ΐΗΕη ΐη οίΗεΓ ρΐΌνίηοεδ, ΕΠΟ" ίΗΕί νν&8 ίπιε δο
ίΕΓ 35 ίΗε ίΗεη 1<ηοννη ενΐάεηαε \νεηί ; ουί ίΗε ρΓεδεηί ϊηδίΕηεε Ϊ8 Ε §ΐΕπη§ εχοερ-
ίΐοη. ΙΓ ίΗε ΐηΐεηίΐοηδ οΓ ίΗε ΕιηρεΓΟΓ \νεΓε ΐΗυβ ό'είεΕίεά' οχ Ηΐδ ο\νη οίίαΕίδ,

ννε ΟΕΠ εεε Ηο\ν ίηενίίΕβΙε, 5θοηεΓ ΟΓ ΐΕίεπ, νν»5 ίΗε ύενείορπιεηΐ οΓ ΐΗε ουίΐ ίηΐο
Ε τεΕί %νοΓ5Ηίρ οί ίΐιε Ηνΐη§

3· ΤΗε Η£/ιΙχ ο/ ί/ιε Α1ιχαηάήηε5.

(1εΕΐίη§ ννίΐΗ ίΗε ΙιοηουΓδ νοίεά Ηΐιη \>γ ΙΗε Α1εχΕΠ(3π'ηε5,

Ιο ΐΙιείΓ Γεςυεβίδ, χνΗίοΙι, ΐΗου§Η ρΐΕοεό! δεοοηο! ΐη ίΗε ΙεΐΙεΓ ΕΠΟ!

ίη ίΗε α^εη^Ε οί ίΗε εΓηο355χ, 3Γε ηοΐ Ι&εΐχ Ιο Ηβνε Ηεΐά ΐΗΕΐ ροδΐίϊοη ίη Λε
ΐΏΐηάδ οΓ ίΐιε οϊΐίζεηδ. Ιί πιιΐδί οε οοηΓεβδεο1 ΐΗιί ΟΐΕΐκ3ίυ5'5 ΕΠ5\νεΓ5 ίο
ροϊηΐ5 άο ηοΐ ρΓΟΓηϊδε Εηγ νεπχ δυοδίΕηΙϊ»! 3ά<1ϊΙΐοη Ιο ίΗε π^Ηίδ ζηά
οΓ ΑΙεχΕηάπΕ.
Ηο 1»€§ϊη5 οχ οοηήηηίηβ ΙΗε Α1εχΕΠ(1π3η αΐΐζεηδΗΐρ, \νίΐΗ &11 ΐΐδ τίμια καϊ

φιλάνθρωπα,1 ίο .ιΐΐ ΐΗοδε \νΗο ΗΕΟ" οεεη ερΗεοϊ υρ Ιο ΗΪ3 ρπηοΐρΕίε, εχαερίΐοη
τηζάκ ΐη ίΗε οαδε οΓ οΗ!1<1ι·εη οί δΐ^νεδ (ννε ΙΤΙΕ^ Βαρροβε δοηδ οΓ οΐίΐζεπδ ογ
ΓηοίΗεΓδ) ννΗο Ηεά1 ννΓοησίυΙΙχ ΐηίΓυϋεά ΐΗεηίδεΙνεδ ΕΓΠΟΠ^ ίΗε ερΗεοϊ. ΤΗε$ε

οΓ οουπ5ε ηοΐ εηΐϊΐΐεα1 Ιο Ιηε α'ΐίζεηδηΐρ ; ΐΐ ΐδ υηοεΓίαΐη «Ίιείηει·, ΕΓποης
^οη(^^η^ε^3,ΐΗεΓε \νεΓε ζηγ ηοί βΐπ'οΐΐγ εηΐΐΐΐεά Ιο ΐΐ

,
ΕΠΟ" οοηδεςυεηίΐχ Ηο\ν

ΓαΓ ΙΗε οοηβΓΓηΕίΐοη %νΕ3 & ΓανοιίΓ Ιο ΙΗε ςΐΙΐζεη5. Ηε Ε!ΒΟ οοηβηηδ Λ!! ίΗε ρπνΐ-
1ε§β5 οοηοεάεά Ιο ΑΙεχΕηάπΕ οχ ρπενίοιίδ ΕηιρεΓΟΓΒ, Ιίΐη^δ, Επα ρΓεΓεαίδ,

' 3δ

ί) ΐνιΐδ Αυ^υείυδ »ΐ5ο οοηβΓΓηειΙ ΐΗεηι

'
; ουί ίΗΐδ, λνΗϋε ίί τηζγ ΗΕνε οεεη οίδοηιε

νΕίυε, άϊά ηοί Εΐηοιιηΐ Ιο &ηγ ΐπιρΓονεηιοηί ΐη ίΗε αΐΐχ'β ροδΐΐΐοη.
ΤΗε ηεχί οίΕυβε, ΐΗΕί Γεί&ίΐη^ ίο Ιηε ηίοοοτϊ οΓ Όΐνυδ Αιι^υδίυβ, Γ&115

ιιηάεΓ ίΗε ρι-ενΐοιίδ δεοΐΐοη. Ιί ΕρρεΕΓδ Ιο οε Ά πιεΓε πίΕΐΙεΓ οί
(3εΐΕΪΙ, ΕΠΟ ΐΐ ΐδ ηοί οΙεΕΓ ΛΕΙ &ηγ οοηοεδδϊοη οί ΓΠΙΙΟΠ ναΐυε ίδ ΐηνοΐνεά. ΤΗε
ΓεάΊιαίΐοη ($εε 11. 62-6, η.) οί ίΗε Ιειτη οΓ οίΐοε ΓΟΓ πιιιηίαρΕί πΐ3§ί8ίΓΕ€Ϊ€5 Ιο ΐΗΓεο

\νΕ8 §Γ&ηΙεο! ϊη τεδροηβε ίο α άεήηΐΐε τεςυεδί ΓΓΟΓΠ ίΗε αΐίΐζεηΗ Εηϋ ηιυδί

οε ΐ;ι1<υη Εδ & ΓΕνουπ οοηΓειτεό!, 5υΙ ΐΐ ΐδ άΐίΚουΙΐ ίο εδΙΐπίΒίε ίΗε ά€^Γεε
οί οεηείΐΐ ννΗΐοΗ ίΗε οΐΐίζεηδ νου!(1 άεπνε ΓΓΟΠΙ ΐί.
ΤΗε τε^Πχ ΐιηροΓίΕηΙ ροΐηΐ νΕδ, Ηο\νενεΓ, ίΗε Ιιβί, ίΗε τεςαεδί οΓ ίΗε

ΓΟΓ & δεη&ίε ; ΕΠΟ! οη ίΗΐδ ροΐηί ΟΐΕυι3ΐυ5 ΕοΌρίδ α ηοη-οοπίΓηίΐΐΕΐ
Ηε Εηηουηοεδ ίΗ&Ι Ηε ΗΕΒ ΐηβΐηιοίεθ ίΗε ρΓείεοί ίο οχ;ιιηϊικ· ΐηίο ίΗε

ςυεδίίοη Εηά ίο τεροΓί ίο Ηίπι οη ΙΗε ΕΐΙνίδΕοΐΙΐΙχ οί ΙΗε οΊκπιμο ΕΠΟ, ϊ
ί ίΗβ δεηΕίε

ϊδ οοηοε<3ε(1, οη ΙΗε οεδί πιείΗοκΙ οΓ οοηδίΐΐυίΐης ΐί. δΐηοε \νε 1<ηο\ν ίΗΕί ΑΙεχΕηάπΕ
άιά ηοί οοίΕΐη Ε δεηΕίε ίΐΐΐ ΙΗε τεί^η οί δερίΐιηΐιΐδ 5ενεΓυδ,2 λνε ιηυδί αοηοΐυάε
ίΗΕί ίΗε ρΓείεοί'δ τεροΓί ννΕδ ΕάνεΓδε. Ιί Ϊ3 ροδδΐΒΙε ίΗΕί ίΗΐδ (ϋδΕρροίηίηιεηΙ οί

1 866 1
.

55, η.

2 δραΓίί&ηιΐδ, Υίΐα 8α>ΐΓΪ, 1 7 :
' ϋείικίε ΑΙεχΐηάΓΐηΐδ ΐυβ 5α1ευ(απιιη άεάίΐ, ςυί

ριιΗΗεο εοηδϊϋο, ίι» υΐ ευΗ Γ..·- ί
ί .υ·, αηΐβ ·. Ι·.·. ·ι ΜΙ: , ιιηο ΐιιάίεε ςοηΐεηΐΐ, ςιιειη ( '.Ι.·-:ΙΓ
Β€ΐ.' €Γ. Όϊο, ϋ, ι;, 3·
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ίΗεΪΓ Ηορεδ τη&γ Η3νε ηείρεά ίο ρΓονο!<ε ίΗε Γεηε\νεά ουίθΓε3ΐ< οί &ηΙϊ-5ειηϊΐΪ5ΐη
ννΗϊοΗ 15 Ιο οε ίηίεπ-εά ΓΓΟΓΠ ίηε Ί5Ϊάοηΐ5 Αεία' ($εε οε!ο\ν, ρ. 19 Γ.).
ΤΗ3ΐ Α1εχ3ηάπ3 ρο55ε55εά ηο 5εη3ΐε υηάεΓ ίΗε ε&ΓΐίεΓ Κοηιαη ΕηιρεΓΟΓβ

ν3δ 3.1τκΆάγ \νε11-1ίηο\νη ; «Ίΐ3ΐ ϊβ βυ^εοί οί άίδρυΐε Ϊ5 ίΗε ςυεβίϊοη ννηείΗεΓ

3 5εη3ΐε εχϊβίεο1 υηάεΓ ίΗε Ρίοΐεπιΐεδ, 3ηά οη ΐΗϊε ροϊηί υηίοπίυη&ίεΐ^ Ο3ΐιάΐΐί5

νν&3 35 ϊ§ηοΓ3ηί 33 οΐίΓ5ε1νε5 (11. 66-7). Τηε ΐΕίεβί ρΓοηουηαεπιεηΙ οη ίηε

ρΓθ!)1ειη ϊδ ΐΗΕί οί λ¥. 5οΗυΙ>ΕΓί (Αξ^ρΐιη νοη Αΐιχαηάετ άεηι ^^ο55ίη δΪ3 αι</
ΜοΗαιηηιεά, ρρ. 32-3)» ™Ηο Ηοΐάδ δίΓοη^Ιχ ίΗΕί Α1εxΕη^3^^Ε }\3.ά Ά δεηχΐε ΐη ίΗο

ΡίοΙειτίΕίο ρεποϋ, ίΗου^Η ρΓενϊουδΙγ
χ Ιιε ρΓείεΓΓεά Ιο Ιεανε ίί αη ορεη ςιιεδίΐοη,

33 3ΐδθ (Ιοεβ Χνϋαΐίεη,2 1>υΙ \νίΐΗ 3η ΐηαΠη3ΐϊοη Ιο (Ιεαίάε 3^3Ϊη3ΐ ΐΗε βον\·η.
ενϊάεηοε Ϊ3 ηοΐ οοηοΐυδϊνε, ΓΟΓ ίΗου§Η 5ρΕΓΐΪ3ηυ3 οΙεΕΓίγ ΪΓηρΗε5
\ν38 ηο 5εη3ΐε ιιη^εΓ ίΗε Ρίοΐεπιίεβ,3 ϋίο* 1ΐ35 υ3υ3ΐΐ7 1>εεη ΐηΚ'οιι 33

ί Αυ^υβίυβ 3Ϊ)θ1ί5Ηε(1 3 5εη3ΐ:ε 3ΐ ΑΙεχβηοΙπΈ. ΤΗε ίηίεΓεηοε Ϊ5
,

ΗοννενεΓ, ο/ ηο ιηυιιπ^ ^ιιβίι'βεο! ; ΐΗε \νοΓθ!3 οί ϋΐο 0137 πιεΓεΙγ πιε3η ΐ!ΐ3ΐ
3ε(1 3 5εη3ΐε,5 3ηά \νε τη3.γ ενεη οο^εαΐυΓε ίΗ3ί Λε ΑΙεχΕηάΓΪηεκ

ΐΗε ορροΓίυηϊίγ οΓ ΗΪ3 3Πΐηε3ΐ/ 3η(1 οοηίΐΓΓη3ΐίοη οί ρΓίνϋε^εβ Ιο α,δΐί ΓΟΓ

3 βεηαίε, 33 ΐΗε^ ά'ιά ΐ3ΐεΓ οη €ΐ3υ<1ϊυ3'3 3οςε33Ϊοη.β Οη ΐΗϊβ ςυεβίίοη 31 1ε35ΐ ΐΗε

Ιε3ΐΐηιοη>' οί ΐΗε ρΓεΒεηΙ Ιεΐΐεπ Ϊ5, ηε§3ΐίνεΐ7, (Ιεοίβΐνε. Ιί Αιι§υ3ΐυ3 1ΐ3ο!
3θθ1Ϊ3Ηε(1 3η εχίβΐιη^ 3εη3ΐε, ϊ

ΐ Ϊ3 ΐηοοηοείναοίε Ιη3ΐ Οΐ3ΐιάΐυ3, \νΗο τείεΓ3 Ιο

ρΓεάεοε55θΓ'3 ςοηπΓπίΕΐίοη οί Α1εχ3ηάπ3η π'§ηΐ5 3ηά οί Ιηε ρπνϋε^εβ οί

)ε\ν5 ()ο8ερΗυδ, Αηί., χιχ,-αδζί. ; 1
.

87), βηοαίο1 η3νε οεεη ΟΓ 1ΐ3νε ρΓοίεββεό Ιο
οε 5§ηοΓ3ηΙ οί ϊί.
Ιί Ϊ5 ηενεΠΓίεΙεβδ ροβδΐοίε ίΗ3ΐ, 35 )ου§υεΙ Ϊ3 ίηοϋηεϋ Ιο ΐΗΐηΙί,7 3. 5εη3ΐε Η301

εχΪ3ΐε(1 3ΐ 3η εβΓϋεΓ ρεποθ 3ηά Η3ά οεεη 3θο1ΐ5ηεά \3γ οηε ΟΓ οίΗεΓ οί ΐΗε
Ρΐο1επιίε5. Ιη ίΕνουΓ οί ίΗϊβ 3υρρο8ΪΙίοη πΐ3χ οε 3(1άυοε<1 3η ίη5θΓΪρΙΐοη, νεΓγ
Πΐίεΐχ οί ΐΗε ΙΠΙΓΟ" οεηίυιγ Β. Ο., \νηίαΗ Ϊηιρ1ίε3 3 βουλή 3ηά ινΙιΐοΗ Ρΐ3υιτΐ3ηη

8

\νΪ5Ηεά ίο τείεΓ ίο Α1εχ3η(3π3 ; οιιΐ ίηε 3ίίπουΐΐοη, ΙηουςΗ Ρΐ3υπΐ3ηη'5
ηιεηί5 Η3νε οοηΗΪάοΓΕοΙε ίοΓοε, Ϊ3 ί>γ ηο πιε3η5 αεΓί3ΐη. Οη ίΗε οίηεΓ 3Ϊ(3ε

οε 5εΙ ίΗε ενί<3εηοε οί ΙΗε ρΓεβεηΙ ΙεΙΙεΓ. Ο;ιπι1ίιι^. & Ιίεεη Βίικίεηί οί
(ΐΗουρ;1ι ίΗεΓε Ϊ5 ηο ενϊάεηοε Ιΐΐ3ΐ Ηε Η3ά 5ρεοΪ3ΐ1χ δΐιιάίεο1 Ε2χρίΪ3η
ϊη ίΗε Ρΐο1εητΐ3ίο ρεπ'ο<3), 1<ηε\ν (ϊί \νε Ι3ΐ<ε ηϊβ ννοΓο'Β ΗίεΓ3ΐ1γ) οί ηο βουλή

31 Α1εχ3ΐιο!π3, ΑΠΟ, λν1ΐ3ΐ Ϊ5 ΓηοΓε ίο ίΗε ροΐηΐ, ίΗε Α1εχ3Π(1π3η εηνο^β ΐΗεΓΠ3ε1νε3
άο ηοΐ 5εεηι ίο Η3νε ΒΐιοΓηίΙΙεο' 3η^ οοηοΐιιβίνε ενίάεποο οί ϊΐ3 ρΓενϊοαβ εχϊβίεηοε.

\νοιι1(ί ΐΗεγ ηοί η3νε οΌηε 5Ο ΐη ΙΗε οίΓ€αΓη5ΐ3ηςε5, ί\&ό ίΗεγ ρο35ε55ε(1 βυοη

ενί(1εηςε, 35 ννε 1<ηο\ν ίΗε )ε\νδ ΰία1 ΓΟΓ ίΗεΪΓ ρπνϋε^εδ ?
9 ΡΓΟΓ. ΚοδίονίζείΓ ίηά'εεο'

1 ΚΚο, χ, 6ο ίΤ.

: Οπιηάζϋξΐ, ρ
.

15.

* ΤΗβ ΐ(ΐ6» Λαι ΐΐιβ ραδ53£ε οιη 1)β βχρί^ϊηβά ανβχ ϊβ τΐ^Ηΐ!/ Γε]εοΐε<1 ύγ ]ου§υεΐ,
Υίί ηηηκίραΐι, ρ

. 28.

' Ι) , 17)2: ου μότο! ·<ι'Λ<<'κίΐΊ·"ΐν βονλίϋιιν «ν τ<; '!'«'/'.'/ <''/";«<''· άλλα τοΐ{ μ.ϊν άλλοι;
ωι ίκάστοί!, τοΊ: &

'

Άλίξανδριϊκτιν άικυ βυνλιυτων πα\ιτί{χσθαι ϊκίλίυσί' τοσαντην που νιωτιραποιία»
αϊτών κατίγνν. ,

I Οί. Ιοο ]ου§υεΙ, /. ^. ; 5ο1ιυΙ>3Γί, Κΐίο, χ, 6ο' ; ηο\ν ραηΐαιιΙδΓΐ^ )ου§υβΐ, Κη.
η.5., ΐ, 55 ί

·

II Οί. 1κ>\ν<.·\χ·ΐ'1912, 68 Γ.: καινού ι'ϊ
ι'
/

πράγματος ννν πρ(ω)τ(ρ}ν καταβαλλομένου,

7 νίι ηινηκίραΐι, ρ. 32 Γ
· * Κΐίο, χίϋ, 485-9°·

8
, Αηί., χΐχ, 28 1.
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(with whom Prof. Hunt is inclined to agree) would take Claudius's ovk eva Ae'y*"'
as merely an evasion of the question (' I have nothing to say as to that point ! ')
rather than a literal statement of fact, and he holds that the Alexandrines

would hardly have asked for a senate except on the ground that they had once

possessed one (perhaps till the reign of Philadelphus ?)
. This may be true as

regards the earlier period, but whatever may be thought of that point, it is very

unlikely that Claudius would, even as an evasion, say ovk (%<»Aeyetv had Augustus
actually abolished a senate. As to the earlier period we cannot argue from the
negative result of the prefect's investigation ; for if he discovered that the city had
once possessed a pov\ri and had later lost it

,

that very fact might decide him or

Claudius against the concession.

4. The Jewish question.

The last section in the body of the letter, which deals with the question of
anti-Semitism, is of special interest, and throws valuable light not only on the
particular events referred to but incidentally on several disputed points.
The subject of the relations between the Jews of the Diaspora and the

Graeco- Roman world in which they lived has been frequently discussed in recent

years, but on more than one of the fundamental problems a generally accepted
agreement has still to be reached. Unfortunately the discussion, in modern as in

ancient times, has not always been free from racial or theological bias.1
The Jews formed an important element in the population of Alexandria

from early times, perhaps even from the city's first foundation.2 They occupied
there the quarter known as ' Delta ',

3 but in the time of Philo two quarters were
predominantly Jewish, and not a few individual Jews or Jewish families were

1 For the general history and condition of the Jews in the Roman Empire see
E. Schilrer, Gesch. des jildischen Volkes im Zeitalter Jesu Chrisli (3 vols., 3rd ed. 1898, 4th
ed. 1901, 1909); J. Juster, Les Juifs dans IEmpire romain (2 vols., Paris, 1914); Th.
Reinach,yWa«' (Daremberg-Saglio, vol. iii, pt. 1) ; for the question of anti-Semitism and
the Jews of Alexandria in particular, F. Stahelin, Der Antisemitismus des Allerlums in
seiner Entstehung u. Entwicklung (Basel, 1905) ; A. Bludau, Juden u. Judenverfolgungen im
alien Alexandria (Miinster i. W., 1906); Wilcken, Zum alexandrinischen Antisemitismus
(Abh. Eon. sacks. Ges. d

. IViss., lvii, 1909, 783-839) with the literature there referred to,
and Grundziige, 24-6, 62-5; P. Jouguet, La vie municipale dans tEgypte romaine, pp. 18-
22 ; W. Schubart, Archiv, v, 118-20; and Einfiihrung (see Index there); H. Willrich, in
Klio, iii, 397-419 ; W. Weber, Eine Gerichtsverhandlung vor Kaiser Traian (Hermes, 1

,

47-
92); A. v. Premerstein, Alexandrinische undjildische Gesandte vor Kaiser Hadrian {Hermes,
lvii, 266-316); A.N. Modona, La vita pubblica e privata degli Ebrei in Egitto nelf eta
ellenislica e romana (Aegyplus, ii

,

253-75, iii, 19—43) ; B. Motzo, La condizione giuridica dei
Giudei di Alessandria sotlo i Lagidi e i Romani (Alii d. R. Accad. d. Sc. di Torino, xlviii,
191 2-1 3

, 577-98); see also H. Willrich, Ludaica (Gottingen, 1900). It was impossible to
consult the recent article of M. Engers, Die staatsrechtliche Stellung der alexandrinischen
Juden (Klio, xviii, 79-90) until this introduction had been completed, and it is therefore
satisfactory to find that he comes to substantially the same conclusions regarding the evidence
of Philo and Josephus as the present editor. Some references to his article have been added
in foot-notes.

■ Josephus, c. Ap., ii
,

35; Bell. Lud., ii, 487. The doubts thrown by some modern
scholars on Josephus's statements as to the early settlement of the Jews in Egypt are
not supported by the papyrological evidence.

' Josephus, Bell. lud , ii, 495.
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Ιίνίηβ ϊη οίΗεΓ ρΕΓίδ οί ίΗε οίίχ.1 Αδ εΙδεννΗεΓε ίη ίΗε «ιηαεηί λνοιΊά, δο Είδο ίη
ΑΙεχΕηοΙπΕ, ίΗε ]ε\νδ \νεΓε εχροδεά Ιο ίΗε Ηοδίίΐίίχ οί ίΗείΓ ηεί§Η&οιΐΓδ. ΤΗίδ

ηοδίίΐίί/ ννΕϋ ο!υε ίο νΕΠΟιίδ ΟΕυδεκ. Εοοηοιηΐο ΓΕΟΙΟΓ.-; \νεΓε ηοΐ ννίΐΗουί ίηήΊιεηοε ;
ΓΟΓ ίΗε }ε\νδ, Βεδΐάεβ οείη£ άΕη§;εΓθυ3 ήνζίδ ίη οοΓΠΓηειχε, ννεΓε ηοί ίηίΓε

Ιαχ-ΓΕΓΓηεπ5 ΟΓ ίΕΓηιεπδ οΓ ίΗε ΓΟ/Ε! άοπίΕίηδ,* &αά τη&ηγ οί ίΗειη \νεΓε
οί £ΓεΕί \νε<ι1ΐΗ.:1 Ενεη ιηοΓε ρο\νεΓΓιι1, Ηο\νενεΓ, ννεπε ροϋΐιΥ,-ιΙ &ηά

ρι·ε]ικϋοε. ΡΓεαΙικΙεά ογ ΐΗεϊπ τείί^ΐοη ΓΓΟΓΠ βΗαπης ϊη τηζηγ οΓ ΐΗε 3.οΐίνΐΐ!ε5 οί

Γε11ο\ν-Ιο\νη5Γηεη, Ιο \νΗοπι ΐΗε πολιν \ν35 Εοονε &11 ΐΗίη§5 α Γε1ϊ§;ίου5 ΟΟΓΠ-

ιιηίΐοϋ \)γ ΐΗε αοηιπιοη δεΓνϊοε οΓ ΐΗε Εηοε5ίΓ&1 §οά8, Άΐ\ά γεί
ρπνϋε^εκ οΓ ΐΗείΓ ο\νη ΕΠΟ ί&νοιΐΓεά, ηοΐ ϊ>γ ΐΗε ΡίοΙεπιίεΗ οη\γ ί>\ιί

ΙΤΙΕΠ/ οί ΐΗε Ηε11βηΪ5ΐίο πιοπΕΓοΙίδ, 35 Ιϊΐεπ 1>γ ΐΗε Κ,οηΐΕηδ, ΐΗε )ε\νβ
ηαΙϋΓΕίΙγ ο^'εοΐδ οίδυδρϊοίοη αηο1 ύίδϋίχο.ΐ ϋυπη§ ΐΗε ΡίοΙεπίΕΪα ρεποθ, ίηϋεεά,
\νε Ηανε ηο ενϊ<3εηοε οί 5ΐΓΪα11γ Εηΐϊ-ίϊεΓηϊίίς ουΙοΐ'εΕίίδ, ΓΟΓ ΐΗε ρεΓδεουΐίοη
αίίπβιιίεά ογ ΐΗε ίΗΪΓά οοο!< οί Μαπαύεεχ Ιο ΡΗϊΙορΕίΟΓ, \νΗ»ΙενεΓ Ιίεπιεί οί
Ίί τη&γ οοηίαίη, ΐδ Ιοο Ιε^επάβΓ/ ίη ίΐ5 άείϊίΐβ ίο βεητε £15βνίάεηοε, 3η<3 ίΗε
Είίεβίεά ΙΐΌΐιοΙεδ υηάεΓ ΕιιεΓ§είε8 II 3Γθ5ε ΓΓΟΓΏ τείΐδοηδ οί Ε^γρίϊαη ροΐίΐϊοδ ;
βιιΐ ϊί δεεπίδ οΙεΕΓ ίΗ&ί »ηίί-5επιΐίίο ίεείίη^ εχΐδίεά ενεη ίίιεη, &ηά ίη ίΗε Κοπιαη

ρεποά ίί Ιεά ίο ορεη ηο5ΐί1ίίίε3. ϋοιιοΐΐεδδ ίί νν&5 ηο\ν αοοεηΐιιαΙε<1 ογ ροϋΙΐοΕί
Τΐιε )ε\νδ ίι&ά (ίεδεΓίεά ίΗε ηΕίίοη&Ι (Ι^ηπδΐχ οη ίΗε ζτήνΆ\ οί Ιηε
ϋ, ζηά ΐΗεγ τεοείνεά ίηείΓ τεννΕΓ^ ίη ίΗε οοηβΓπιαίίοη οΓ ΐηεΪΓ ρπνίΐε^εδ

εη<1 ίη ΙΗε δρεοϊ»! Γανουι· οί ίΗε ΕπιρείΌΓδ. Βυί ίΗε Α1εχΕη(3ΓΪηε5, ννΗο 5Η\ν ίΗείπ

οϊΐ^ (Ιε^Γ&ο'είί ίΓΟίη Ά τοχίΐΐ €2ρίΐ£ΐ1 ίο 3. δυοοΓάίπαίε ροδϊίϊοη υηάεπ ΙπιρεΓίαΙ
Κοηιε, ννεΓε οοηβίιηΐΐγ Ηοδίίΐε ίο Ιηε Ειηρει·οπ>,5 ζηά οοηδεςυεηίΐχ Ηαίεά ίΗεϊπ

)εννίδη ρΐΌΐέ^έδ ίηο ΓΠΟΓΟ Ι^ίΐΙεΓΐ/. ΜοΓεονεΓ, ίΗε }εννδ, εηαουΓα§εά ηο <3οιιοί 1>>·
ίΐιε ίανοαΓδ ίΗε^ ηβϋ τοαείνεά, δεεηι ίο Πάνε οεεη ζΐτηΐηζ Εί χεί ίαΓίΗεπ ρπνίΐε^εδ,
ίη ρΕΓίϊουΐΕΓ αϊ ίΗε ίυΐΐ ΑΙεχ^η^ι-ΐ^η οίϋίζεηδΗίρ.
ΤΗίδ Γ^ίδεδ οηε οί Ιηε ρΐΌοΙεπίδ αΐΐυάεά ίο &βονε, ίΗε ςιιεΗίίοη \νΗείΗεΓ ΙΗε

}ε\νϊ, Ε5 Ε οοπιηιυηίΐγ (Εδ ίο ίηάίνίϋυΕίδ ΐΗεΓε ίδ ηο ϋΐδρυΐε), ροΗδεδδεά ίΐιε

ςίΐίζεηδΗιρ. ΤΗίδ ίδ εχρί'εβδί^ ΕδδεΓίεά ί>γ }οδερΗιΐδ Εηά ΕΟΟΟΓίϋη^ ίο δοπιε
δοΗοΐΕΓδ ίηιρίίεά ί>γ ΡΗίΙο, οαί ίί ίδ (1εηίε<1 οχ π\ζηγ ιηοο'εΓη ννπίεΓδ, δΐιοΗ Ε»

\νί1ΐΓΪαΗ, ΒΙυάΕϋ, ΥΥϋο^εη, δοΗυοΕίΊ, ΕΠΟ! ΚείηΕαΗ. 5οΗϊΪΓεΓ ΗίΐΌη^Ιχ πιαίηίΕίηδ

ίΗε ΕΩΪΓΠίΕΐϊνε ροίηί οί νίενν, Εηϋ ενοη _}ιΐδΐ£Γ ίη Ηίδ πιοΓε τεςεηί \νοιΊ<, Γε]'εοίίη§
ίΗε ΕΓ^ιιηιεηΙδ οί \νί!ς1<εη αηά δοΗυΒΕΓΐ, ίΕΐίεβ ίΗε δΕίηε δίΕηάροίηί.6 δίηςε ίΗε

, Ιη ΡΙ., 8, 55 (Μ· 52δ) ; ^· Μ·
πολλαΐ δί' ιισι κα& ϊκαστον τμήμα τη: πόλιωί. ΡΗίΙο, Ι>1 ΡΙ., 6, 43 (Μ· 523)ι εδΙΪΠ1£Ιΐ65
1ιι;,ί! ιηιπι;...·;· ι>1_|ον,·- ΪΠ ΛΙι.·:-.·ιιιΊι ί

,ι .πι;! ! .-;> ρ
: £18ΠΟΙ 1638 ΐΐιαη Λ Πΐΐΐΐίοη. ·

2 Νοί ΗοντνβΓ, βρρΕΓβηΐΙχ, ίο ζηγ §Γ6Εΐ εχίβηΐ 'η,ιη ί-.«·ι̂ ΟΓ ιηοηε}·-1εη(1βΓ8,
εχρεοί; δββ Κείηααΐι, ΏαηηΙ(Γ§·8αξΙΐο, ρ. 6ζ8, ιηά οΓ. ννΐΐοίζεη, Αη/ΐίαηίίίίαιια, ρ. 788 Γ

.

ΤΐίεΓε ϊδ οηΐχ οηε ίηδίαηεε ίη ραρ/π οί ειη ίπιριιΐίΐίίοπ οί ιιβυιγ Εΐ5α'η5!εΉο }ε\ν3
ΟΑηιί. 6ο, Α. ο. 4 1)

,

^ηά ΛΪ8 άαΐεδ ΓΓΟΠΙ & ιϊπηε \νίιεη ίΗε Εηΐΐ-δεπιίΐίο ΓεεΗης νν-αβ
ίηίβηδβ.

5 ΟΓ. ΐΗβ θάβε οί Λβ ,\1 ιί>,α-ίι ΑΙεχαηοΙεΓ (' άβπι αΙεχαηάΓίηΐβεΗεη " ΚοώβοΗίΙά
"

',

Βίικίαιι, ρ. 68). 8ο ΐοο ίη Λε ρΓεββηΙ ΙεΐΐεΓ (1
.

94 ί·
) Ο&ιι&υδ βρεαίίδ οΓ ΐΗε ]ε*8 απολαύον

τα! . . . πιριονσίας απάντων αγαθών, \νθΓ(1δ ίη \νίΐίθ1ΐ νε [Ι'.·Γ!;;Ι{].- ι. Λ!· Ιί αη 8θΗθ οΓ ΐΗε βην}' Γε1[
&>·Λε ΟΓεεΙίβ ΓΟΓ ΐΗείτ Ννεαίΐΐι/ βηβπιΐεΒ.

' ΛΙ.Ι οηΊίπ^ Ιο }θ8ερΗυ5, ΒΜ. Ινα., ϋ
,

487, Λίβ Ιίυ^πΠιν εχίδίεά ΓΓΟΙΠ Λε

6 ΟΓ. Μοιηπίδεη, Κΰηι. 6(πλ.4, ν, 582 Γ
.

• δο Ιοο («ρραΓεηΐ!/) Μοϋοηα, Α(§^ρίιΐ5, ϋ
,

ρ. 265 Γ
.
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ΙείΙεΓ οοηΐΕΐη3 ηε\ν ενίάεηαε οη ΐΗε ροίηί, ίΐ Ϊ5 ηεοεδδ&Γ/ ίο εχΕίτιίηε
ΐΗε ρΓΟοΙεπι Ε§ΕΪΠ.
ΤΗε Εηοίεηΐ ΕΐιίΗοπίίεβ είΐεά Ιο βυρροιΐ (Ηε νίε\ν οί δαΗϋτεΓ ΕΠΟ! }ιΐ5ΐεΓ απέ

ΡΗΠο ΕΠΟ" 7θ5ερΗιΐ5. ΤΗε Ιεκίίπιοη^ οί Μθ£€. ηί Ϊ5 οη ΐΗε οίΗεΓ βίοίε ; ΓΟΓ ίΗε
\νπΙεΓ δίΕίεκ ίη ΟΕρ. 2, 28-30 ΐΗΕί ΡΗΠορΕίΟΓ άεξΐ3.άεά ΐΗε }ε\ν5 «ϊί λαογραφίαν και

οίκίτικην διάθίσιν, ουί ΟΓίΙεΓεο! (αν δί' ΓΙΪ>«Ϊ «£ αυτών προαιρώνται (ν τοΐϊ κατά τίλίτάί

μίμνημίνοίί ίναστρίφίσθαι, τοντονί ίσοπολίταϊ 'Αλίζανδρίνσιν (ΐναί. ΤΗε ΐιηρΗαιίίοη
Ϊ5 οΙεΕΓίγ ίΗΕΐ (Ηεχ άϊά ηοΐ ζ\τ€Άάγ ρο55653 ίΗε οΐίϊζεηβΗίρ.1 ΤΗε

οΓ Μ(ι^^. \\\ ΪΒ ηοΐ Ηί^> βυΐ 'Ά ^ νεΓχ υηϋΐίεΐ/ ίΗπΙ ίΓ
,

Ε$

δ
, ΐΗε )ε\νδ Η&ά &1\νΕ75 εη]οχεά ΐΗε οίίίζεηδΗϊρ ίΐη ΑΙεχαηάπΐΕη \νΓΪΙεΓ οί ΐΗε

Ιαίε Ρίοΐεπιαία ΟΓ εαιΊ/ ΚΟΙΤΙΕΠ ρεΓΪοά βΗουΙά ηπαΐίε ΗΐιοΗ Ά ηιίδΙΕΙίε.'2
ΒεΓοΓε όεΕίϊηε; \νίΐΗ ίΐιε ενϊϋεηαε οί ΡΗϋο ζηά )ο5ερΗυ5, ϊΐ %νΐ11 οε \νε11 Ιο

ηοΐίοε ΐΗε Ηπ^ιιπιεηΐδ Ε<Μυοε<1 Ε^αϊηδΐ ΐΗε οϊΙίζεηΒΗϊρ. \νϊ1ο1<εη, Γοΐΐοννίη^ 5οΗιι-

Ιι&τΐ, οΐΐεβ Ά ραργπΐδ (ΒΟυ. 1140 = \νϊ1ο1ίεη, Οιτεχί. 58) ίη \νΗΐοΗ Ά }ε\νΪ5Η
ρεΙϊΐίοηεΓ Ϊ5 άε5θΓΪοει3 Ε$ Άλί^α;·δ/)ίω(ί), ουί ΐΗε \νοΓ<3 ΗΕΒ οεεη αΐΐεπεά Ιο Ιουδαίου
των από Άλί£αζ>δρ«(ίαϊ). ΟΙεΕίΊχ, ΐΗεη, ΕΓ§ιιε5 Χνίΐοΐίεη, ΐΗεπε \ν&3 3. άϊίϊει-οηοο

1>εΙλνεεη ΐΗε Ά\(ξανδριΰς ΟΓ οίΐϊζεη ζηά ΐΗε Ιουδαίο; των από Άλ. 5ο1ιϋΓεΓ (ΐϋ4,

7 1 8
) Άηά }υ5ΐεΓ (ϋ, 9^·) <3Ϊ5ρυΙε ΐΗϊδ ϊηίεΓεηοε; ίΗε αΙίοι-Εΐίοη, Η&χβ ίΗε ΙΕ«ΟΓ, ϊ
ε

ιηει·ε1χ

' υηε ΓηεϊΠειίΓε άόΙεηηϊηΕίϊοη άε Ια ςια^Ηΐέ (Ιϋ ΗοΠίοΐίευΓ '. ΤΗΪ5 ΐδ Ηο\ν-

ενεΓ, ΐΓ ηοΐ ϊιηροδδίΒΙε, 3ί Ιείΐδί 3. Ηΐ^ΗΙγ άίδρυίΒΐϊΙε 355ει1ϊοη ; ΓΟΓ ί
Γ ίΗε ρεΙίΙίοηεΓ

\ν35 3η ΑΙεχΕηάπίΐη, \νΗαΙ ηεεά νν&5 ίΗεΓε Ιο δρεοίΓ^ ΓαΓΐΗεΓ? Α οϊΐίζβη νν&3
3. οΐϊζεη, \νΗαΙενεΓ ΗΪΗ ταοε.3

ΑξΆΐη, ΐΗο ηιεηΐϊοη ίη ΒΟ17. ΙΙ51) 7 ί·» °^ Γ0" των Ιουδαίων άρχίίου ΕΒ οοηιρΕΓε<1
\νϊΐΗ ΙΗε πολιτικον αμχΐΐον οΓ ΒΟΙΙ. ιΐ3ΐ> !4> 22 3Ηο\ν5 ΐΗ&Ι ΐΗε ^^\V5 Ηαά Ε δρεοίπΐ
ηοίαπ'ίΐΐ οπΗοε (1ί5ΐίηοΐ ΓΓΟΓΠ ΐΗαΙ οΓ ίΗε πο'λΐί, ζηό ΐΗεΓεΓοΓε ροίηίδ, 35 ΧΥϊΙοΙίεη

ΓεηΐΕΓίίδ (Οηιηάζϋξβ, 63), Ιο ίΗείτ ΓοΓηιίη^ α πολίτίυ/χα, ηοΐ α ρΕΓΐ οΓ ίΗε ]}οάγ οΓ
αΐίζεηδ. Ιΐ Ϊ3, ίηάεε<3, υηθίδρυΐεθ ΐΗπΙ ΐΗε^ ΗΕΟ! ΐΗεΪΓ ο\νη θΓ§3ηίζΕΐϊοη, Ε §εηΕΐτΗ
ΟΓ βΐΗηΕΓςΗ, Ε γίρονσία (\νΗθΓθΕ3 Α1οχ<ιη(3πα (Ιίά ηοί ρο33ε55 Ε δεπαΐε), Εηά ΐΗει'π

ο\νη ίπιϋίΊ,ιΙ οΓ^ΕηΐζΕΐίοη.4 ΤΗε ρΓΕΟίίοΕί ίηαοηνεηϊεηςε οΓ 3υοΗ δερΕΓΕίε ρπνϊ-

ϊηΐβΓρΓ€ΐ»Ιίοη οΓ ΐΗβ ρ383α»ο, Λαΐ

' βΓ ββΓ&υ&ΐβ (Ιϊβ ιΐεχαηόπηϊβοηβη }υ(3εη
<3ε8ΒϋΓ<2;επ·οο1ιΙβ8

'

(ίϋ«, 489), ϊβ ςυϊΐβ υ^υδίίίΐαίιΐε ; ΐΗο άΐ^τζάζύοη ιΐι λαογραφία^ κτλ.
ηοΐ ίπιρί^ Ιο58 οί εϊΙίζεηΒΗΐρ 1>ιιΐ ΓηεΓβΙγ οί ιΗβ ρΓίνϋε^εδ χνΗϊοΗ ηο οηβ άβηίεβ Λαΐ

1 ΡΟΓ ΐΗβ άαΐβ οί Α/απ. ϋί 8€β, €. ξ., Βΐιιάαιι, ρρ. 62-6. Ιΐ νη^γ 1>εηοΐεά ϊηοϊάβηίαΐΐν
ιΗ&ΐ ΐΗβ ρ&883£β ςυοίβίΐ Ώ\ζγ ίίιτον/ εοπιβ Η&ΗΙ οη Λβ ςυβδίίοη. Τηβ βοοίι ϊδ υηϋΐςεΐχ ίο
Ηβνβ Ικεη χνπΐιβη α( α ΐίιηε ννΐιεη ΐΐιβ οίιΐζβηδΗϊρ «38 α ΙηίΓηίη^ ςαεβίίοη, ϊ. ε. ΙαΙεΓ ΐΗαη ΐΗβ
ηιΐ: 1

ι

Μι.·οΓ ίΗε ΛΓ$Ι οεηΙϋΓ^, ΓΟΓ ίΗε }ε\νδ νεΓε ΐηεη αδΒειΐίη^ Λε Γαοί οΓ ίΗε αίιϊζεηδΗΐρ.

3 ΤΗε ρεΙίιϊοηεΓ'δ &88εΓΐϊοη ΐΗδΐ Ηε \ν3δ ονβΓ ίΗε 8ΐ3ΐυιθΓ7 3§ε ΓΟΓ ροΐΐ-ΐαχ, \νΗϊοΗ
δεεπι εοηείυδΐνε, ϊδ ηοί κ&Λγ δο, οννϊη^ ίο ίΗε ιηιιΙΐ)3ΐϊοη οΓ ίΗε άθ€ΐιιηεηΐ ; ΓΟΓ ίΗε

πίΛγ Π3νε ηιη :
' Ι απ» &η Α1εχ3η^ΓΪηε, ίΗε βοή οΓ 3η Α1εχ3η(1πηε, 3ηά ϊη αηγ

Ι 3ηι ονεΓ-α^ε '.

4 ΡΗίΙο, Ιη ίΊ., ΙΟ, 74 (Μ· 527~^): ΤΤ}Γγαρ ήμχτίρα! γρανσίαί, ην 6 σωτήρ και ίίκργίτηι
Έιβαστικ <ιτίμ»\ησομίιιην των Ιουδαϊκών «ίλ*το μττά την του γνάρχον Τίλιντήν ', 5ΐΤΛ\)Ο 3ρ. ^8.,
.!;;/., χ ιν, ι ι ~ : καθίσταται ί« και ίθνάρχηι αυτών, ΰ

ί διοικίϊ τ τί>ϊθνυί και ίιαιτ^ κρΐσιις κα'ι συμβο-
λαιον ()τιμΐλ«ΐται και προσταγμάτων, ί*ϊ ανπολιτιΐαεάρχων αύτοτίλοϋί. Ιΐ ϊ$ ηοί ιχτίαίη ΐΐκιΐ, .ΙΝ
Ρηίΐο βεεπίδ Ιο ϊπιρί^, Λε γρουσϊα ΐοοΚ ίΗε ρΐαοε οΓ ΙΗε ε(Ηη3ΓθΗ, ΓΟΓ Οΐ3ΐκϋυ8, ϊη ίΗε ΙεΐΐεΓ
ςυοίεά 6/ }θδερΗυδ (Αηΐ., ΧΪΧ, 280-5), ^Χ5 τιλιντήσαντος του των Ίουβαίωμ (θνάρχου τον Σί/3α-
στον μη κ«κα>λυκ€Ι>αιΐθνάρχα! γίγνεσθαι. ΡοΓ (Ηε ΟΓ£3ηΐΖ3ΐίθη οΓ (Ηε }ε\νίδΗ ι
. · ·!ΐιιΐ)υιιϊΐ ν 3(

Α1εχαη(1πα δεε δςΗϋΓεΓ, ίϋ4, 76-9 ; ^Γ· ]ιΐδ(εΓ, ϊ, 4ΐ3-Ι4·



[1912] €ΙΑυΏΐυ5 ΤΟ ΤΗΕ ΑΕΕΧΑΝΟΚΙΝΕ5 13

Ιε^εβ, ΐΓ ίΗε }ε\ν5 ρο55Ε55εά ίΗε Γυΐΐ αίίζεηδΗίρ, Ϊ5 οονίοιίδ ; &ηά* ΐΗου§Η ίί ίδ

ΕΓ£ΐΐΕο1ε ίΗΕί ίΗεχ ννεΓε οί ηεοεδδϊί^ £ΓΕηίεό! ίΗεδε ρπνί1ε§ε5 ο\νίη£ ίο ίΗεΪΓ

Γε1Ϊ£ίοιΐ5 ρπηοίρίεδ, ίΗε ίΓηρΓοοΕβϊΗίγ Ϊ5 ΗΟ ξτε&ί ΙηΕί ννίΐΗουί ονεπνΗε1πιϊη§
ενΐάεποε ΐΗε ίΗεοΓχ ΟΕΠ ΗΕΓΟ!^ βε 3<χ:ερΙε<ί.
\νί1ο1<εη (ΑηΐίίεηιϊΐΪ5»ΐΗ5, ρ. 7^8), Γο11οννϊη§ \νΠ1πΌΙι, τε^αι-θβ ίΗε εχίδίεηοε

οί α ΟΗείίο Ε5 ΕΠ ΕΓ^υπιεηΙ Ε§ΕΪη5ί οίίίζεηδΗίρ (οΓ. ίοο }οιΐ£ΐιεί, Υίε ιηαηΐίίραΐι ,
ρ. 19) ; βιιί ΐΗίβ, ίΗοα§Η οΓ δοιηε ννεί^Ηί, Ϊ5 ηοί αοηοΐιαδίνε, βίηοε Ιΐιε /ε\νδ, Εί 1εΕ5ΐ:

ϊη ΡΗίΙο'δ ίίπιε, %νεΓε ηοΐ αοηβηεαΐ Ιο ΐΗε }εννΐδ1ι ςιίΕΓίβΓ, ΠΟΓ \νΕ5 ίΗαΐ ςυΕΓίεΓ

ρεορίεο! ί>γ ]ενΐΒ.1

, δοΐιιιοΕΓί (ΑηΛίν, ν, ιιι-ιζ) §ίνε5 Γ638ΟΠ5 (ηοί ρεΛΕρδ οοηοΐιΐδϊνε)
ΓΟΓ 8υρρο5Ϊη§ ΐΗΕί ΐΗε

' ΜΕοε<1οηΪΕη5
'
Γοηπε^ Ε δροείΕΐ οΐΕ55, ηοί ρθ55ε55ΐη§ ΐΗε

ΑΙεχΕηάπΕη οΐΐϊζεηδΗϊρ. Νο\ν, 7θ5ερ1ιιΐ5 ΒίΕίεβ (ε
. Αρ., π, 35 > Βίΐΐ· Ινα., ϋ
,

4^Η)

ΑΙεχΕπάεΓ §Ενε, Εηά ΐΗε ΟΪΕοΙοοΗΪ αοηίίπηεϋ, ίο ίΗε }ε\ν$ ίΗε π£Γιί ίο Ιιε
\νίίΗ ΙΗε ΜΕαεάοηΪΕηδ, ΕΠΟ ΐΐιεπε ΐδ ρΕργπΐΒ ενίάεηοε (Χνϋοΐίεη, ΟηιηάζίΊξε,

63) \νΗίεΗ Ιεη(ΐ5 ίο οοπϋητι ΐΗΪ5, Εί 1ε3.5ΐ ΓΟΓ αεΓίαϊη }ε\ν5 ; Ηεηαε, ί
ί 5αΗυοΕΓί'5

ΐΐιεοπ^ Ϊ5 5ουη(ί, ΙΗε }ε\νϋ <3ΐά ηοί ΕΒ 5υαΗ ροδδεδβ ίΗε αΐίζεηεηίρ.
\Υε πΐΆγίΤίονν ίυπη ίο ίΗε ενϊόεπαε οΓ Ρΐιϋο. Ιη Ιιϊδ Ιη ΡΙ., 8, 53 (Μ. 525) Ηε

5Εγ5 ίΙίΕί ΡΐΕΟΟυβ ττάλικ ίφ' (Τΐρον ίτρίτητο, τί/κ τη ϊ ήμΐτίρας ττολιτί ίαϊ αναίρΐσιν,

"(
.ν

αττοκοττίντιαν οΐί μόνοις έφώρμα ό ήμίτΐρος βίος ίθ&ν Γί νατρίων και μςτονσ ίοϊ
πολιτικών δικαίων τα* «σχάταϊ ΰπομένωμεν συμφοράς, ονοίνος ίτταλημμένοι ταίσματος
(Ις α.σφάλ(ΐαν. όλίγαΐί γαρ υστ€ρον ημίραις τίθησι -πρόγραμμα, οι ου ξινούς και ίπτ}λυδα?

ημάς ατί(κά\(ΐ κτλ. ΤΗίϊ ΗΕΒ Ιιεεη ίΕΐ<εη ΕΒ ενίϋεηοε ΓΟΓ ίΗε ΑΙεχ^ηάτίΕΠ οϊίΐζεη-

κΗΐρ οΓ ίΗε }ε\ν5, ουί ί
ί <3οε5 ηοί ηεοεΒΒΕΓΪΙ^ ΐηιρίγ ΐΗΕί. πολιτίίας ιηαγ ιηεΕη

'αίΐζεηδΗι'ρ' (Μ.

' ϊιΐ5 ανίΐΕίΐβ'), ουί ίΗε ραβδΕ^ε οίδίΓΕΟο ςυοίεά Εοονε, ρ. 12,

ηοίε 4, δΗοννδ ίη&ί ϊί ηεεά ηοί ΗΕνε ΙηΕΐ πιεΕηίης.2 5ίϊ11 1ε55 ΟΕΠ ίΗε πολιτικά

δίκαια οε ίΕ^εη Εβ ρΓοοί. ΤΗε )ε\ν5 ρο55ε55ε(3 νεπγ δυβδίΕηΙίΕΐ η^ηίδ, βοηιε οΓ

\νηίοη (ε. §. ΐΗΕΐ ϊη Γεβρεοί οΓ 5θουΓ£ίη§, Ρηίΐο, Ιη ΡΙ., ίο, 78—9) ί^εγ 5ΗΕΓεά λνίίη
ίΗε ΑΙεχΕηάπηεβ, Εηά \νΗεη ΡΐΕαουβ ΟΕΐΙεο! Ιηεπι ξίνοι Ιιε \νΕ5 ηοί ηεοε55Επ!γ

θεη^ίη§ ίηεΐπ π§Ηί ίο &ε ττολίταί. ΑΒ ]ιΐ5ίεΓ ροϊηίδ οαί (ϋ, ρ. ι
), ίΗε )ε\ν'5 ννΗο

ΙΙΕΟ ηοί ίΗε π§Ηί οί ϋοπιΐείΐε ΐη Ε (ΪΓεεΙί ττολυ \νεπε ξίνοι ουί ίΗοβε ννΗο Ιιαά ΐ£

ΪΙ Ϊ5 ςυίίε Π1<ε1ν· Ιη.3ί ίη £?£., 44, 349 (Μ. 597) : μίτάίπμφθέ-ίς αγωνίσασθαι
τον ιτίρΐ της πολιτίίαϊ αγώνα, ΡΗϋο 15 υδίη^ ιτολιτίίο ίη Ε δεηδε ΒΪΓηίΐΕΓ ίο ίηαί
Βΐι§£ε5ΐε<3 Εοονε, νίζ. ίΗε π§Ηί5 οί Ιηο }εννδ Ε8 Ε τιολίτίνμα, ουί ί

ί ϊδ ηοί ίπιρο55Ϊο1ε
ίΗΕί οηε οί ίΗε οο]εοί5 οΓ ΙΗε επιοΕδδ^ \νΕ5 ίο Εβίί ΓΟΓ ίΗε οϊίίζεηδΗϊρ, ΓΟΓ ΡΗϋο

5εεπΐ5 ίο ϊπιρί^ ίΗ^Ι ΓΕνονίΓΒ ννεΐ'ε

1 ΤΗϊδ Π117 1)6 ΐηΓβΓΓβά ίΥοιη ΡΗϋο, Ιη ΓΙ., 8
,

55 (Μ. 525)= τούτω» (ΐ. ε. ιΚε μοίρα» τη*
π'ίλΐί.η') ήι',ι Ίου&αίκαί λίγηπαι δια το πλίίστου; Ίονδαίονί ίν ταΰταιι κατοιχείν.

1 5ββ ΐΗε Γβιη&Γΐί3 οί Εη§6Γδ (Κΐι'ο, χνίίί, 84) οη ΐΗίδ ροίηϋ.

1 ΟΓ. ^8βρΗΐ15, Αηΐ., ΧΪν, 213 : ΐνίτυχόν μοι ο
ί

Ιουδαίοι ί'ν Λ/}λ<,)και τίΜί τω» παροικών
Ιουδαίων. Ιί τηζγ Ηε Ε(1(1βά ΐΗίΐΐ ίΐ ί$ &ι Ιβαδί ροΒδΐΗΙε ΐΗα[ πολιτικά; ιηΐβΗΐ Ηε αβεά οΓ

α πολίτευμα Λ5 \νβ!1 £15 οΓ £
1

ίτόλΐΓ ; 8β6, ε. £., δθΗϋΙ»3Γΐ, Είη/ϋ/ΙΓκη^, ρ. 28θ ί. ΡοΓ ίΗε

πολιτ>ύματα 366 ηο\ν Εη§6Γ8, Κΐίο, χνϋί, 79 Γ
.

(οΓ. ίοο ρ. 841). Οη ρ. 83 Εη§βΓ8 αάάικεδ 3
.

ΓιΐΓΐηεΓ ΐΓ§υιηβηΐ ΓΓΟΠΙ ΡΗϋο, Ιη Γί., 2ο, 172 (Μ. 542) «'^ίοη βεεπίδ οοηο!α3ίνβ; βββ ίοο Ιιΐδ
1ΐ:«-"Π:-^ί<III οΓ (Ηβ ΛΥΟΓ(1ΚΟΤΟίΚΟΙ, ρ
.

83*.

4 £·1ξ·, 28, 178 (Μ. 572) · γραμματίων . . . κεφαλαιώδη τύπον περάχον ων Τ( ιπάθομιν και
ων ~ *' \·, ιν ηζιονμίν : 183 - το δ« δ
ι) και προνυμίας οΐί
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Ιη ίΕνοιυ. οί ίηε αίίζεηδΗϊρ ππ^Ηί οε ικ^εά ΡΗϋο'δ υκε οί ίΐιε \νοΓά
-

δρίύς: Ιη ΡΙ., ΙΟ, 8ο (Μ. 52^) ·' τ*>ν ιδιωτών Άλί£αι>δρί'ων Ιουδαίων; !*€£., 28, 183
(Μ. 572~3): ^λλ* *οικί (Οπίνΐδ) τγ των άλλων Άλί^ανδρίων μίρίδι τιροσκίϊσθαι ; Οίαί
ίηε \νοΓθ \νΕ5 &ηιοί§υου3, ΕΠΟ! ίηου§Η ΙεοΗηίοΕίΙχ ίί πιεΕηΙ ΕΠ ΑΙεχΕηάπΈη

Ηΐϊζίη ίί Γηΐ^ηί &1δο 5ε υ$εά ίη Ά ΙίΙετΆτγ ννοιΊί Ιο ιηεΕη »η ίηΗΕοϊΐΕηί οί
ΑΙεχΕηαΉΕ.

Ιί Λνίΐΐ οε 5εεη ίΗΕί ννΗΠε ίΗεβε ρΕδδΕ^εδ ΕΓε ςυϊΐε ςοη5Ϊ5ΐεηϋ \νϊίΗ Λε ΐΗεοΐ'/
ΐΗΕΐ ΐΗε )ε\ν5 ρο55ε55ε<ί ΐΗε οΐΐϊζεηβΗΐρ, ηοηε οί ίΗειτι οοπιρεΐ5 υ5 Ιο εοαερί ίΐ. Οη
Ιΐιε οίΗεΓ 5ΐάε ιη3.γ οε 5εΙ 1\νο ρ&53ίΐ§ε5 \νΗϊαΗ ιτιαίίε ΐη ΐΗε ορροδίίε άΪΓεαΙίοη. Ιη ΐΗε
Ιη Ρί., 6, 43 (Μ. 5*3) Ρ^ίΐο 5&χ5 ή πάλι; οΐκήτοραί «χ«ι διττου'ί, ημα! τ( και τούτον! , ΐΗυβ
ϊιηρί^ΐη^ 3. οοηίΓΕΒΐ οεΙ\νεεη ίΗε Αΐεχαηάπηεδ ΕΠΟ* ίΗε /εννβ ; αηά 1&ΙεΓ (ίο, 78-9*
Μ. 5*8), &ΛεΓ δρεαίίίη^ οΓ ΐΗε Α1εχ3ηο3ΓΪηε8' ρΓΪνίΙε^ε ΗΒ τε^ϊΓάβ 5αουΓ§ΐη§, Ηε

το ΐθο! τούτο και ϊπΐ των ημετέρων οκτήρησαν οί ·αρό Φλάκκον. II \νου1<1 οο
Ιο ρΓεδδ εΐΐΗοΓ ρα58Ε^ε, οαΐ ίΗείΓ ενίάεηαε ιηυδί οε βεί 3§αίη8ΐ ίΗ&Ι οί ΐΗε

ΤΗαΐ }θ5ερΗυ3 πι&ίηΐΕΐηεο1 ΐΗε }ε\νβ Ιο οε οΐΐίζεηδ ΐΗεπε ΐδ οί οοιίΓδε ηο άϊδ-

ριιΐε ;
χ Εηά ηε οίίεβ 1\νο ΕΐιΐΗοπΙίεδ ίοΓ Ιιϊδ ςοηΐεηΐΐοη. Οηε ϊδ Ε βίείε 3εΙ υρ οχ

}υ!ίυ3 €Εε5ΕΓ 3.1 Αΐεχ&ηάπα : Καίσαρ Ίούλιοί τοΐ$ «ι»Άλΐξανδρΐία Ιουδαίου -ποίησα!

•χαλκήν στήλην (δή\<ασ(ν ότι Άλί^ανδρίων ττολΐταί (Ισιν (Αιιί., χϊν, ΐ88) ; 5Ο\.ΟΟΟ.Αρ.,

ΐ'
)

37» \νΗεΓε, ΗοννενεΓ, Ηε 5ρεΕΐί3 ιηοΓε νΕ^υεΙχ : την στήλην ... τα δικαιώματα
τκρίΐγονσαν α Καίσαρ υ μέγα! τοΐί Ιουδαίου (δωκιν. Ιΐ 13 ρεΓΗΕρδ 5Ϊ§ηϊίϊΟΕηΙ
Ηε ϋοεβ ηοΐ ηιαοίε ΐΗΪ5 3ΐε1ε νεΓΟΕίΙγ, \ν!ιεΓε33 π\3.ηγ οί Ιιίδ οΌοιίΓηεηΙδ ΕΓε ^ΐ

ίη ίιαίΐ. Ιΐ ΐδ ηοΐ ηεοεδδΕΓχ Ιο Β<χιΐδε Ηΐιη, Ε3 \νϊ11πο1ι 5εεΐΏ3 ίηοϋηεά Ιο <3ο(Κΐίο,
ϊϋ, 4°5)> °^ ο'ϊβηοηεβίγ ; ηε ΠΊΕ^ ηοΐ ΗΕνε \\ΆΟ Ε οορχ οί ΐΗε 5ΐε1ε οείοι-ε Ηϊηι

ΕΠΟ" ΠΕνε οεεη Βρε^ΐνΐη^ ίΐ'οπι ηιεηιοΓ^ ; οιιΐ ίη ΐΗε οΪΓΟίιηΐΒίΕηοεδ ί
ΐ Ϊ3 ίπιρο85Ϊο1ε

ίο ΐΓεΕί ΐΗΪ3 5ϊε1ε Ε3 νεπχ δΐΓοη§ ενϊαΐεηοε, ρΕΓίίοιιίΕΓΐ^ 3-5 ϊ
ΐ ίδο!ίβϊου111:ο3εελνΗΕΐ;

ΠΕΟ" ίο §ϊνε & άεοΐδίοη οοηοει·ηίη£ ΐΗε Α1εχΕη<3πΕη οίΐίζεηδΗίρ (\νί11-

\Υε ΕΓε ι·ε<3υοεά ΐΗεη ίο ΐΗε Ιεΐΐεπ οί ΟίΕΐιθίυδ ςυοίεα1 οχ }ο5ερ1ιυ3 ίη ίυΐΐ ίη
Αηΐ., χίχ, 280-5. Βυΐ οείοΓβ €οη5ΪάεΓΪη§ ΐΗΕΐ ίΐ Ϊ3 οεδί ίο εχΕπιίηε ΐΗε ενίάεηοε οί
ΐΗε ρΓεβεηί ΙεΙίεΓ, ννΐιοδε ΕΐιΐΗεηΙίαΙχ ΟΕηηοϊ οε ΟΕΐΙεά ΐη ςιαεΗΐίοη.
ίΗε στάσυ, ΟίΕυόίαδ ΟΕ115 υροη οοΐη ρΕΓίίεδ ίο ΕΓηεηα1 ίΗεΪΓ λνΕγβ
και Ίουδαίοΐϊ οί (11. 8ζ, 88). Οοιαίά Ιηετε Βε Ε αΙεΕΓεΓ ίηοΊα&ίίοη Ιη&1 ίη ίΗε εχεδ οί
ΟίΕΐκΙίιΐδ ΐΗε }ε\νδ ννεΓΟ ηοΐ Άλίξανδρΐΐ!, ί.ε. Α1εχΕΠ(ΐΓΪΕη ςίίϊζεη8? Ι^ο\νεΓ άοννη

(1
.

95) ηε 5ρεΕΐ<5 οί ΐηε )ε\νδ Ε5 Ιίνίη^ ίΐ> αλλότρια πολει. ΤΗίί βΗουΙά οε οΌοίδίνε.

Ιί ϊδ ρεΛΕρδ ροδδίοίε ίΙίΕί ίηεΪΓ εηεηιίεδ, ίη Ε ίίηηε οί βίΓΕΪηεά τείΕίίοπΒ, δΐιοιιΐοΐ
δρεαίί οί }ε\νΪ5Η οϊίίζεηδ Ε5 ΕΐίεπΗ ίΐηά Ε5 Ιίνίης ίν αλλότρια ττολ», Βυί ίβ ίί ςοη-
οείνΕοΙε ίΗ&ί Λε ΕπιρείΌΓ ΗϊηίΒεΙί, ίη Ε ΙείίεΓ ΟΕΓείυΙΙχ ΟΕίςιαίΕίεά ίο Ηοΐά ΐΗο

ενεη, βΗοιιΜ ^3ο ίηε 5ΕΓηε?

1ε5δ (Ιεοίδίνε ίδ 1
.

92 Γ
., \νηεΓε €ΐΕυάϊυ3 οίάβ ίΗβ }ε\νδ μηδέ (πισπαίρίΐν

γυμνασιαρχικοΐί η κοσμητικοί! αγωσι. ΤΗΪ3 ΕρρΕΓεηίΙγ ιηεΕηβ (βεε ηοίε αά ίθ€.) ΙηΕΐ

ίηεχ νεΓε ηοί ίο ΐΕΐ<ε ρΕΓί ΐη ίηε ΕΐΗΙείίς ςοηίε5ΐδ ρΓεδΐάεά ονεΓ ί>γ ίΗε £χη>
ΟΓ οοδΓηείεδ; ουί 5ΐΐΓε1χ Ιηε }ε\ν5, ΐί οΐίίζεηδ, ηΕά ΕΒ πιυςίι π§Ηί ίο

, β. §., £(11. Ιηά., ϋ, 487-8 ; Αηΐ., χϋ, ιζι ; ^. Αρ., ϋ, 38.
ηον ιΐιε ίη^εηίουδ (&ηά ρβΓίιβρδ ΟΟΓΓΕΟΙ) ΐηΙεΓρΓείαιϊοη οΓ ΐηΪ3
Κΐΐο, χνΐϋ, 90.
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οοιηρείε 33 &ηγ οίΗεΓ αΐίζεηβ. ΜΟΓΕΟΥΟΓ, ΐΗε σγιτιηΕδίΕΓαΗ &η<3 οοδΓηεΙεβ >νεΓ6

ίΗε ιη3§ίδΐΓΕΐεδ δρεοϊίΐΐΐγ Εκδοοΐαΐεά ννϊίΗ ίΗε ερΗεοί, ζηά ίΗε ερΗεοίπ. \ναδ ίΗο

ρΓεΙΪΓηίηαΓγ Ιο ςίίίζεηδΗϊρ (1
.

53, η·) > Ιηεή- πιεηίίοη ΗεΓε, ΐΗεΓεΓοΓε,δεεηΐδ

ρΓΟοίΐΗαί ΐΗε )ε\νδ λνεΓΟ ηοΐ οίΐίζεηδ.

Αϊ αΐΐ ενεηΐδ ΐΗε Ιοίαΐ είϊεοί οίΐΗε ρΓεδεηΙ ΙεΙΙεΓ ίδ άεοΐδίνεΐγ ίο άΊδρίΌνε ΐΗε

ΐΗΕΐ ΐΗε )εννδ ροδδεδδεά ίΗε οίΙίζεηδΗίρ ; αηά ΐΗε ςιιεδίϊοη απδεδ Ηονν ϊ
ΐ ίδ ίο

5ε ιεοοηοΐΐεά ννίίΗ ίΗ»ί ςαοί€(1 \3γ }θ5ερΗιΐδ, ννΗίαΚ 1ΐΕ3 οεεη Ηίπιοδί υπΐνεΓδαΗχ

ϊηίεΓρΓείεά &3 ϊπιρίγΐη^ ί^ε ορροδΐίε.1 ΤΗε ΐιτιροΓίαπί \νοηίδ ΑΤΕ : (πιγνους ανίκα-

θ(ΐ> τους ίν Άλί^αι-δρίία Ιουδαίου*, Άλί£αι>δρίΓϊ λίγομίνονς, σνγκατοίκισθΐντας τοΐί

•πρωτοΐί (νθίΐί καιροΐς Ά\(ξανΐ>ρ(νσι καΐ ίσης ·πολιτίίαϊ τιάρα των βασιλέων τετίνχο'ταϊ,

καθώς φανιρον (γένίτο ίκ των γραμμάτων των ττορ' αντοΐϊ και των διαταγμάτων, και μ(τά
το τ?) ημίτίρα ηγίμονία Άλίξάνδρίίαν νπο ταυ Σίβαστον νποταχθήναι, τκφνλάχθαι αΰτοις

τα δίκαια ΐιτΐο των τίίμφθίντιαν (πάρχων . . . Άλί^ανδρίΐί δί ίπαρθήναι κατάτώνπαρ' αύτοΐϊ

Ιουδαίων . . . βούλομαι μηδ(ν δια την Γαΐου ναραφροσννην των δικαίων τω Ιουδαίων

ϊθνΐΐ ·παραΐί(ΐΐτωκ(ναι, φν\άσσ(σθαι δί αΰτοΐί και τα ττρότΐρον δικαιώματα!
ΙΓ \νβ Εοοερί οοΐΗ ίΗε αυΐΗεηίίαίΙγ Άπα ίΗε ουΓΓεηί ϊηΙεΓρΓείΗΐΐοη οί ΐΗϊδ

Ιεΐίει·, \νε ς&ηηοΐ εβοερε Λε αΊίϊϊαιιΙΐχ ί>γ δυρροδϊη^ ΐΗ»1 €1&υ^ίαδ 3.1 ήπδ
ίΗε )ενν5 Ιο βε οϊΐϊζεηδ Ηη<3 ΙαΙεΓ (ϋδΟονεΓεά Ηίβ εΓΓΟΓ ο Γ νίοε νεΓδα. 1 1 ίδ

ίΗ^ί οοΐΗ ΙεΙΙεΓδ \νεΓε%νπΙΙεη κζτ\γ ίη ΟίΕΐιάίιΐδ'β τεϊ^η ;
2 ζηά ίΗε ννοιχίδ ϊη 1. 87 Γ
.

οί ίΗε ρΓεκεηΙ άοεαηιεηΐ, αττιρ και (γω διακουα-α; αμφοτέρων ίβΐβαίωσα, ιικι1<υ ίί

οεΓΐ2Ϊη ίΐΐίΐΐ Οίαυάίοδ \\Άά ζ\ΓΚ3.άγ ίδδαεά Ε (3εοΓεε αοηίΪΓπιίη§ ίΗε ρΓΪνϊΙε^εδ οί ΐΐιο

}ε\νδ. ΤΗε Ιεΐΐεπ ΐη ^οδερΗι18, ϊΓ §εηυΐηο, ιηυδί οε ΐΗο οηε Γείειτεα1 Ιο, πη<3 \νε

ΟΕΐηηοΙ βαρροδε 3. οΗαη^ε οΓ ορίηίοη οη Β. Γυηϋαιτιοηΐ&ΐ ροϊηΐ Ιο οε ϊ^ηοΓεά ϊη ΐΗο

Ιεΐΐεΐ'.

\νε ΕΓε είπνεη Ιο οηε οί ί\νο εχρΐ3Π&Ιϊοηδ : είΐΗεΓ ίΗε }οδερΗυδ ΙεΙίεΓ

ίδ & ΓοΓ^εΓ^

3

(ΟΓ Β
.

§εηιιϊηε ΙεΙΙεΓ λνοΓΙίεά υρ ΓΟΓ ρΓορ3^3η(ϋ31 ρυΐ'ροβεδ) ΟΓ ΐ
ΐ οίοεβ

ηοΐ ηιε^η \ν1ι:ιΐ ΐΐ ίδ ^εηεΓαΙΙγ 5ΐιρροδε(1 ίο Γηεαη. Α§3.ϊη$ί ίΗε ΓοηπεΓ δυρροδίίϊοη
Γηιΐδΐ οε κεΙ ίΗε οοηοΐιΐδΐοη, χνι'ΐΗ ϊΐδ εχΗοΓίβΙϊοη ίο οοΐΗ ρΕΓίϊεδ, ννΗίοΗ ηοί οη\γ

ίΗε 3ίίϊίιι<3ο 3.<3ορίε(1 ί>γ €ΐ3υάϊνΐδ ίη ίΗε ρΓεδεηί άοοϋΓηεηΙ Βυί δεεπίδ ν?τγ
ίο ρΓοοεεά ΓΓΟΠΊ ζ }εννίδΗ ΓΟΓ^ΕΓ. ΤΗε Ιϊδί Γεπι&Γΐν ερρίϊεδ ενεη Γηοπε
ίο Οίαυάίυδ'δ Ιείίεπ «ΐϊ την οίκουμίνην (Αηί., χΐχ, 286-91); ζηά ϊί ννΐΐΐ οε
ΙΗ&1 ίΗε 1\νο ηιαδί δίΕηό ΟΓ ίαΐΐ Ιο^εΐΗεπ Αϊ πιοβΐ ΐΗεΓεΓοΓβ \νε Γηιΐδΐ

αδδΐίΓηε ίηΙεΓροΐ3ΐίοη, ΑΠ εχαεδδϊνεΐγ ΗαζαΓοΌϋδ ρΓοοεεάίη^ ίη ίΗε ςαβε οί Ά οοηι-
τεοεηΐ ΕΠΟ ·νν(;11-1<ηο\νη εάϊοΐ.

Βυΐ ίδ ίΗε ΙεΙΙεΓ ίη )οδερ1ιυ8 τεζ\\γ ίηοοηδίδίεηΐ ννίΐΗ ΐΗε ρΓεδεηΐ οηε? Ιη

δ
, ΐδ ίΗε ουΓΓεηΙ ίηΙεΓρΓεΙ&ΐίοη ηεοεδ8ΕΓχ? Ιΐ ίδ Ιο 6ε ηοΐϊοεά

1\νίοβ (§§ ζ8ι &ηά 284) (ϋδΙίη^υίδΗεδ 6εΙ\νεεη ΐΗε }θ\νβ Άτια ίΗε

1 Νοί, ΗονβνβΓ, Η/ Ιν.-ίη.ιο);, ΩαΓ(ηΛ(Γξ-8α§Πο, ίϋ, 627; οΓ. ΐοο ΐΗβ Γεηι.ΐΓΐίδ οί
]θ11°;ϋ€ΐ, Υίί Μΐΐηκίραΐέ, ρ. 2Ο, Οη Ιση τιμή, &ς.

!

}θ8€ρηυ8'5 ηδΓΓαΐίνε
ηι,ιΙ;ι·Ν ιΗΐδ οβΓίΗΐη ΓΟΓ Λε ΙεΚβΓ λνΗίοΗ Ηο ςιιο(ο&' Ε. νοη ] )ιι1-.ι ίιπίχ (Αη.}οΗτη. ο/ΤΗίοΙ., νΐϋ, 737!0) δρε^^δ οΓ ιίιίδ αηά ϊΐδ εοπφαηίοη

ΙβΐΐβΓ 3.δ Ιιβίη^

' ο 1 1
«
!>
.
ι δίΓοη^ δυκρϊείοη οί 5εϊη§; ϊαΗΓΪεαΙΐοηβ

'

(ςί. ιοο Α. δίβΐη, υηΐπ-
ίΐίίίιαηξίη, ρ. 162; }οιι§;ιιεΐ, Υίε ηιιιηίοίραΐί, ρ. ΐ97); βυΐ οΓ ΐηε ΐλνο ΓβίβΓβηοβδ οϊΐεά,
ΜοπαπίΒβη, Κ($ηίίΛι) θ((ίΐΑκΑ/ί), ν

,

ρ
. 5*3 ί·
>

ίηιρίϊοΐΐΐ^ αςοερίδ ιηβ κεηνιϊηεηεδδ οΓιΗε ΐ\νο
ΙεΚβΓδ, &ηά ΐηαΐ ίο Καηΐιε, ϊί ΐΐ ι-, ίο ηΐδ Η\ιΙΙ-) Ο((κλί(Αίί), ΐϋ, ρ. 97, ·$ αη εΓΓΟΓ. Ενεη
λνίΙΙποΗ, \νΗο ΐδ δίΓοη^ &8&'ηδ1 ΐηε )ε\νϊδΗ οίαϊπΐδ, αοοερίδ ΐηε ^εηυίηεηεβδ ; Ηε ρΓοηουηοεδ
Οίαικϋιΐδ εΓεάα!ου$ αηά υηεΓΪιΐεαΙ ( Α"// ·, ίϋ, ρ. 404)·
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δρβΐί, ζηά ίΗαί Ηε ΓείεΓδ Ιο ίΗε ίοππεπ Εδ ' οαΐΐεά Άλ«£αι>δρ€Ϊί '. ν7Ην
' ΟΕΐΙεά ',

ϊί ίΗεν τν&ε 'Αλί£αι>δρ«ΐί ίη ίΗε ΙεοΗηίεΕί δεηβεΡ1 ΜοΓεονεΐ', Ηε ο!οεδ ηοί 3Εν
ίΗεν ννεΓε §ΐνεη ίΗε ΑΙεχΕηάπΕη είίίζεηδΗίρ, ΓηεΓεΙν ίΗΕί ίΗεν ΗΕΟ! ίση* πολιτίίαϊ.
\Υε Είπε Γειηίηάεά οί δίΓΕΟο'δ ΓεηΐΕΓίί, ςυοίεσ! Εοονε (ρ. 1 2, ηοίε 4). ΛΕ£ ίΗε
εΐΗηΕΓοΗ ΗΕ<! ίΗε ρο\νεΓ5 οί Ά ττολιτ-ίίαί άρχω;/ αύτοτίλοΰί. ΤΗε ^\νίδΗ οοΓηιηυηίΙν
\νΕδ ίη ίαοί Λ οίίν, Ά. πολιτίία, χνίίΗίη Ά οίίν, ννίίΗ ρο\νεΓ5 ρΓΕΟΙίςαΠν εςιίΕΐ (ιηά ίη
ίΗε ρο55εδ5Ϊοη οί α χίρουσία βιιρεποι·) Ιο ΐΗοδε οΓ ίΗε Α1εχ£ηθπηε5. ΤΗιΐ5 ΐΗεπε
Ϊ8 ηο τεαΐ ηεοεΒδϊΐ^ ίο ίηΙεΓρπεΙ ίΗε )θ5ερΗιΐ5 ΙεΚεΓ Η5 ΐπιρίγίη^ οϊΙίζεηδΗΐρ ; ίίδ

ίηΙεπρΓείΕΐίοη, υηαεΓίΕΪη \ν!ιΠε ίΐ 5ΐοο(1 Εΐοηε, Ϊ5 <ίεΙεΓπιίηε<1 ίιγ ίΗε ρπβδεηΐ

ΙΗε }ελν$ \νεΓε α^'1^1!11^ ί°Γ ^ε ^υ'1 οϊΐίζεηδΗΐρ 0127 Βε ίηΓβιτεά ηοΐ
ΓΓΟΓΠ ίΗε εΐΕίπΐδ π\3.άε ίιγ ^ο5ερ^1ιI5 3.ηό ρεΛβρβ ΓΓΟΙΤΙ ΡΗϋο (δεε 3.Βονε,

ρ. 13) 1>ιιΙ ίτοιη Οίαικίίαδ'δ \νοΓάδ ίη ΙΗε ρΓεβεηί ΙεΙΙεΓ (11. 88-95) ; &ηά ίΐ ηΐίΐχ
οε ΐΗΗΐ Γεδεηΐηιεηΐ 3.1 ΐΗεϊτ αΐ3.ίπΐ5 ρ\ζγεά ίΐβ ρατΐ ίη ρΓοάιιαίη^ ίΗε ςπειΐ

'
ρο^ποιη

'

υηθεΓ Ο3.ία5. ΟΓ Ιη3ΐ ουίοτεαίί \νε Ηανε Ά νεΓ/ οπϊεΓ αοοοιιηΐ ίη |οδερΗιΐ8 (Αηί.,
χνϋϊ, 2,57~9) Άη<^Ά (Ιεΐίΐίΐεά οηε ίη Ρΐιίΐο'δ 1\νο ίΓεαίίβεί, Ιη Ρ1αε€ΐιηι &ηά Ι^ίξαίΐο
αά Οαίιιτη, \νΗίαη »Γε ΕρραΓεηίΙ^ ρ^Γΐδ οΓ α Ιοη^εΓ Βιιΐ ηονν ίπιρεΓΓεοΙ: ννοπίί Π«ρί

ΜοΓε εχ&οΐΐ^, Ρΐιίΐο ^ίνεδ ί\νο Εαοουηΐδ, ηοΐ ςυίΐε οοηδϊδίεηΐ:, οαΐ ϊί ϊδ

ί>γ οοηιοίηίη§ ίΗε ί\νο ίο Γεοοηδίηιεί Ιηε δεςυεηοε οΓ ενεηΐ5. ΤΗε ηΕίταίΐνε

οί ννίΐίποη (Κίϊο, ίϋ, 397~4ΐ9) ίβ ρΓε]υ(ϋαεο1 3ηά οηε-δϊάεά, ουί οη Ιηε οίΗεπ Ηίΐηά
ίηαΐ οί ΡΗίΙο Ϊ5 ςυϊίε οονίοαβί^ αη €χ ρα^ί£ 5ΐ3ίεπιεηί, αηά Ηί§Η1γ ΛείοπεΛί ίη

δίχίε. Ρηίΐο'δ τεπιαι-ΐί, ίη τερίχ ίο α ηχροίηείίοαΐ οο]εοΐίοη ΐΗίΐί ηε η&δ §ίνεη ίοο

ίϊνουΓαΙ)1ε ΕΠ Εαοουηΐ οί ΡΐΕΟΟυδ Ε3 ρΓείεοί, έπαα>ώ τον Φλάκκον, ουκ ίπίΐδή προσήκΐν
ΐ·)(θροι> ΐγκωμιάζαν, άλλ' ΐν' αυτόν την μοχθηρίαν αριδηλοτίραν παραστ?;σω (Ιη ΡΙ., 2, 7»
Μ. 5Ι8), δΗο\νδ Ε ΙεηιρεΓ τεπιοίε ίηοΐεεοί ίποπι ΙηΕΐ οί Ιηε ΗΐδΙΟΓΪΕη.
ΤΗε &αοερίεά ΓεοοηδίΓυαίίοη οί ίΗε ενεηίδ, \νΗίε1ι ίδ 1ϊ1<ε1χ ίο οε ίη ίΗε ΠΙΕΙΠ
Ϊ5 Ε5 ίο!1ο\νδ. Ιη ίΗε δυπιπιεΓ οί Α. ο. 38 Α§πρρΕ Ι, ΐΓΕνεΙΙίη^ Ιο Ηίδ ηενν
ΥΙΕ Ε§>-ρί, ΕΓπνεύ Εί ΑΙεχΕηάΓΪΕ. ΑοεοΓοϋη^ ίο ΡΗίΙο Ηε \νΕδ ΟΕΓείυΙ

Ιο εηίεΓ ίΗε είΐν Ε« αηοοίΐ'υδίνεΐγ 3.δ ροΗδίοΙε, ουί ίΗε δίΕίεηιεηΙ ίδ (ϋίηΌαΙί ίο

τεοοηοίΐε είίΗεΓ λνίίΗ \νΗΕί \νε 1<ηο\ν οί ΗΪ5 οΗΕΓΕΟίεΓ ΟΓ ννίίΗ βυοδεςαεπί ενεηίδ ;
Εηά ίη &ην οχδε \νε ΪΏ&Υ Εδδυηιε ίΗΕί Ηίδ οοιτφΕίποΐΗ, θεϋ^Ηΐεά αϊ ίΗε αιτίναί οί
3. }εννΐδΗ 1ίϊη§, Ηί§Η ίη ίΗε ΕηιρείΌΓ1» ίΕνοϋΓ, όίά ηοί Εΐ1ο\ν ίΗε ενεηΐ ίο ρακ5
ννίΐΗοιιΙ Ε ρυοίίε πίΕηίίεδίΕίίοη οί ίΗεΪΓ εηίΗαδΪΕδηι. ΤΗε Οτεε1< ρορυΐ^αε,
Εηηονεά, ννε ΐΐ\&γ Εδδΐιηιε, οχ ίΗε ^α^^1Εί^οηδ οί ΐΗείΓ πνΕΐδ, ϋΓεδϊεά υρ ίη σιοο1<-

ΓΟΥΕ! δίΕίε Ε ννε11-1ίηο\νη ίάίοί οί ίΗε ίοννη, δϋΓΓουηάεά Ηίπι \νίΐΗ 3. ^υΕΓΟ1 οί
ηΐΕΐίε-οεΙίεί δοΐάίεΓδ, &ηά ρ&ΤΆάεά Ηϊηι ΐΗΓου^Η ίΗε δΐΓεεί5 \νΐίΗ οπεδ οί ΜαΗη,
Μαηη, Ά δνπαη ννοΓ<1 ίοΓ ' 1<ΐη^ '.
ΤΗε ίηδυΐί, ίο Ε ρεΓ5οηΕΐ ίΓίεηά οί ΟΕΪυδ, \νΕδ οΈΓΐη^ ; Εηά ΐί \νΕ5 οΌιιοίΙεδδ

Ά (ΙεδίΓε ίο εβοΕρε ίΗε οοηδεςιιεηοεδ \νΗίοΗ Ιεά ίΗε ΑΙεχΕίιο'Γίηεδ ίο ΓΕί'δε Ε (ίεηΐΕηά

ίοΓ ίΗε ρΐΕαη^ οί ίΗε Επιρεποι-'δ ίπίΕ^εβ ίη ίΗε δνηασο^ιιεδ. ΡΐΕααιΐ5, \νΗθ5ε

1 Μοίζο, Αΐΐί Κ. Α^^. ΤΟΓ., χΐνίϋ, 583 ίί·, &ά\·3.ηο65 α ιΗεοπχ ΐΗ&Ι Άλιζανίρικ Ηαβ
Ά ΐβαΗηϊοαΙ 56Π86 ; ΐΗβΓβ \νβΓβ Άλίξατ6ριΊ{ Ίονδαΐοι, €η]θ7Ϊη§; ΐΗβ ίηίεποΓ ^Γαάε οί οίΐίζβηδΗίρ,
ϊ. β. ηοί πιεπιβεΓΒ οί άϋΐηεδ, 3.ηά Ιουδαίοι, \νΙιο Ιαοΐίαΐ ίΗε οίιίζβηδΗίρ αΙΐο^βΐΗεπ ΤΗίδ

ίδ ίη^εηίοιίδ &ιη ηοί νβΓ>· Ιϊίεβίχ.
*
}υ3ΐ6Γ (
ΐ,

ρ. 6), Γο1Ιο\νίη§; 1^. ΜαδδβΗίβ&α, Ι^ι ^ια55^Μ^ηI<ία «ανηί ά( ΡΛι'ίοη (ΒΛΙ. άι
Ηαΐίΐα Εΐαάα, ί), ρρ. 65-78, άβηίεδ ίΗΐ3, 5ιΐ[ ΜαδδεοίεαιΓδ »Γ§υηιβηΐ8 άο ηοΐ δββηι

αοηαίιΐδίνε.
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ροδΐίΐοη, 35 ΕΠ εηεπιχ οί Α^πρρΐηΕ &ηά Λ ρΕΓίΐδΕΠ οί Τΐοεπαβ ΟεηιεΙΙυβ, \ν&3 νκτγ
ρΓεοΕποιίδ, οοιι1<3 ϊΐοί δαίεΐ/ ορροϊε ίΗΪ5, \νΗ3ΐενεΓ ΗΪ3 ο\νη Βεηίΐπιεηΐδ τηΆγ ΗΕνε

οεεη ; ζηά \νΗεη Ηο ρυοϋβΗοοΙ απ εάΐοί άΌοΐΕπη§ ΐΗο )ε\\·3 Εΐΐεηδ Εηά ΐηίπια!εΓ5

ίΗε Γηοΐ) 8Ε\ν ίΗΕί ίΗε/ \νει-ε Βεοιιπε. ΤΗε τε5α!ΐ νΕ5 & Γε^υΐΕΓ ο3ΓηρΕΪ§η οΓ
ΙοπΌΠδΓη. ΤΗε _[ο\νδ \νεΓθ άΉνοη ΓΓΟΓΠ ίηε οίΗεΓ ραι·[5 οΓ ίΗε οιίγ ΐηίο ΐΗε
' ΌεΙίΕ

'
ο,ϋΕΓίεΓ, ονεΓ 400 Ηουδεδ οοϊη§ 53<:1<ε(1; η\3.ηγ οί ίΗεπι \νοΓε ιπυτοΙεΓεά ΟΓ

βεαίεη, Εη<3 ϊηηυΓηεΓΕΐ>1ε ίπδυΐΐβ &ηά οιιίΓα^εβ ννεΓε Ηε&ρεά υροη ίΗε 5ΐιι·νίνοΓ5.

ΤΗεί'β πιζγ \νε!1 Βε δοηιε εχ&§σ6Γαΐίοη ΐη ΡΗϋο'5 ηίίΓΓΕίίνε, Βυί \νΐ11ποΚ ^οε5 Ιοο

ΓίΐΓ ΐη πιίηίπιίζίη§ ίΗε ΗαΗεππ^δ οΓ ίΗε )ε\ν5,1 ίΗε εχίεηΐ οί \νΗίοΗ πιζγ Βε ίηίεΓΓειΙ

ίποιη Οΐίΐυθίιΐδ'δ Γεπι»Γΐ<5 ϊη ίΗε ρΓεδεηΙ Ιεΐΐεπ
Ιί ΐΗβ )ε\ν$ Ηορεά ίοΐ' Γεάπεδδ ίΓΟίη Π&οοϋδ, Λεγ \νεΓε βοοη υηθεαεϊνεά. Ηε

Ιοοίί υρ &η Άίΐΐϊηάε οί δίΓοη^ ΗοδίίΗίγ, ζτιά ενεη Η»ά α ηιιιηβει· οΓ ΐΗεΪΓ εΙάεΓδ

δοουΓ^εά ; \νΐΐΗ χνΙίΕί, ιί &ηγ, }ϋ5ΐΐβαΕΐίοη, ίΐ Ϊ5 ίπιροδδϊοίε Ιο ζζγ ϊη ίΗε ίίοδεηςε οί

ζηγ οΗεοΙί οη ΡΗϋο'δ ρΓε]ιι<ϋοεά η»ΓΓ»ΐίνο. Ηο\νενει·, Ηε νν»5 ηοί Ιοη^ ϊη Ά ροδίίίοη
Ιο οοηίΓο! ίΗε βΐΐυαίϊοη ; 31 ΙΗε ίο11ο\νίη£ Ρε3,5ΐ οί Τ^ΒεΓη^οΙεβ, ΐη ίΗε ;αιΐιπηη οί
38, Ηε \ν£5 3ΓΓε5ίε<3 ίΐηά ΟΕίπίδΙιειΙ Ιο ΑηάΓθ5. ΤΗε ^ε\ν5, Ηίΐνϊης οοΐΕΐηεά ρει·-
Γηϊδβϊοη Ιο Ιζγ ΐΗεΪΓ Ο3$ε οείοΓε ΙΗε ΕπιρεΓΟΓ, βεηΐ &η επιοΕδδχ ίο Κ,οιηε,
ϊη ίΗε Ιβίε ευΐυπιη ΟΓ ε&ιΊγ ννϊηΙεΓ οί ίΗε 5£ΐπιε γ£3.τ? ΤΗΪ5 \ν·35 ίΗε
\\Ήο5ε ίοΛυηεδ ΕΓε 5Ο §ι·3ρ1ιϊο&11γ άε^οποεά ο>Γ ΡΗϋο ΐη ΗΪ5 ίΐ£αϋο αά Οαΐαιη.
)ο5ερΗυδ3 βίείεβ ίΗπΙ οοΐΗ δΐάεδ 5εηΙ »η εηιοΕΒδ/, ε&οΗ οοη3Ϊ5ΐϊη§ οί ΐΗπεε

δ, ΡΗϋο οεΐη§ »1 ίΗε Ηε&ά οί ίΗε }ε\νδ Άηά Αρΐοη οεΐη^ οηε, ρΓΟοαοΙχ ΐΗε

ι-
, οί ίΗε ΑΙεχΕηάπηεδ ; ουί ΡΗϋο ^ΐνε5 ίΗε ηιιηιοεΓ οί ΙΗε }εννΐδΗ ο*ε!ε§3ΐεδ

33 βνε ; 4 3ηά οη 5ΐιαΗ 3
.

ροϊηί Ηΐδ ΕυΐΗοΓίΙ^ ΐβ οοηοΐυδΐνε.

ΡΗϋο ιιηίθΓΐ;υη3ΐε1}', ΐη ίΗε ρΓεδεηΙ 5ΐΕΐε οί Ηϊδ ννοιΊί, §ΐνεδ ηο ίηίοΓΓη&Ιΐοη ΕΒ
ίο ίΗε υΙίίπίΕίε ίδβυε, οιιί ίΗε Εοοοιιηί ΐη )ο5ερΗυ5 δΗο\νδ ίΗΕί ίΗε )ε\νδ ξοί ηο
5.ιΙΪ5ί3θίϊοα. Οί ενεηίδ ίη Α1εχΕΠ(1ι·Ϊ3 Βεί\νεεη ίΗε άΕίε οί ίΗε εηιοΕδδ/ Εηά ίΗε
Εοαεβδΐοη οί ΟΕυςϋιΐδ ννε 1<ηο\ν ηοίΗΐη^, ουί Εί ΐΗΕί ροϊηί \νε ΗΕνε Ε Βπεί ουί
ν=ι1ιΐ3θ1ε Γείεΐ'εηοε ΐη }θ3ερΗιΐδ (Αηί., χϊχ, 27^) : στασιάζίται δ« κατά τον αυτόν χρόνον
Ίουδοίωι» τα προ ί" Ελληνα ϊ ϊπΐ της Άλίζανδρέων πό\«ος. τιλίντήσαντος γαρ τον Γαίου
το Ιουδαίων (θνος . . . άι·(θάρρησ·( και (ν οπλοΐί (ύθΐωί ην. Ιί 15 αΙεαΓ ίΓΟΠΊ ΐΗΐβ ίΗΕί
ΙΗε }ε\νδ ννεπε οη ίΗΐδ οοοΕβΐοη ίΗε Ε^1"65301"5· ΟΟΓ ΙείίεΓ Εά<ί3 3 ίιΐΓίΗεΓ άείαΐΐ.
Ιη 1. <)6 ί. ί Ί;ίΐΐι ϋιι \νΕΓΠ5 ΐΗεηΐ μτ/δί «πά^ίσθαι η -ροσίεσθαι από Σιιρίαί η ΑΙγύπτον

Ίουδαίοτ,·$. ΤΗε ΐη]υηοΙίοη οουΐά ΗΕνε ροΐηϊ οηΐγ ΐ
ί ΐΗΐδ ϊιζά

Εηά δΐηαε ίΗεΓε ΟΕΠ οε ηο ςαεδίΐοη οΓ δΐιοΗ Ε δίερ οεϊη§ ίΕΐίεη
ΙΗε στάσΐί υηάεΓ ΟΕΐιΐδ, \νΗΐαΗ ννΕδ δίκΐάεη 3ηά υηρΓεπιεάΊΊΕίεά, \νε ΕΓε

ΐη οοηο1ικ1ΐη§ ίΗΕί ΙΗε τείεΓεηαε ΐδ ίο ίΗε ενεηΐδ ΕΙ ίΗε οε^ΐηηΐη^ οί

1 Κΐίο, \\\, ρ. 4°7'· )θ5ερΗυ3'8 ΓείβΓεηοβ ίδ Ιοο 1)Γίβί ϋο οβ ϋ€ΐ α^αίηδΐ ΡΗϋο'δ.
λΥΐΙΙποΗ'δ ρΓβ]υ<1ίοβ ί

β 5Ηο\νη ΐη Ηϊδ ΓεπιαΓίΐδ &&ουΐ ΐηε αηηδ. Ηαά ιηε )β\\·8 ηο ορροΠυηϊΐ}·
ίο ρΓΟΟίίΓε απηδ Ηβίννβεη ιΗβ δυιηιηβΓ οΓ 38 »η<1ιΗβ αοοεδδίοη οΓ€1αυ(1ίυδ ΐη ]3.ηα3.τγ, 41 ?

ΤΗ^ΐ ύιεγ ηαά ρΓερ&Γβ<ί ίοΓ Γβνεη^β πια}· ρβΛαρβ όβ ίηΓοΓΓεά ίΓοηι ιηβ ρΓεδεηί ΙβΐΐβΓ ;

56ε ββίον.
- δββ ννϋίποη, Κΐίο, ϋί, ρ. 4«ο' ; Β1υά»υ, ρ. 8ι Γ

.,

β^αΐηδΐ 8οΗϋΓ«Γ, «Ήο ώΐβδ ίΗε εηι-
ίΗε ννίηΙεΓ οΓ Α. ο. 39~4°· ^η Γ^νουΓ οί ΐΗε εβΗίεΓ (Ιίΐΐβ ΐδ ρβΓηαρδ ίΗε ρΓβδεηΐ ΙβιίεΓ,
δΗοννβ ΐΗαΐ οη ΐηΐδ οοο&βίοη ίΗε 1\νο ραιΊίεδ ΙοδΕ ηο Ιίπιε ίη \Λγϊη% ιΗβΐΓ οαβε 1>είθΓ6

01»αιϋα3 ; ουί ιηϊδ ΐδ ηοΐ οοηοΐιΐδΐνε, βϊηςε ΐηο ρΓίπιαΓ^ οο]εοΙδ οί ΐΗεβε εηίΐ3358Ϊ68 \ν&3 Ιο
οοη£Γαΐυΐ3ΐβ ίΗε ηεν ΕηιρβΓΟΓ οη Ηΐδ αοοεβδΐοη.

3 Αη/., χνΐϋ, 257-9·

1 £(§., 46, 37° (Μ. 6οο).

Ο
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τείξη. Ιί τηζγ οε αβδυηιεο! ΐΗΕί ίΗε ^\νβ, ηοί πιεΓεΙν Γποιη 3
ΓΟΓ Γενεη§ο ουί οεθ3υ5ε ίΗεν ιηϋδΐ Ηανε ίεΐί ίΗεΪΓ ροδίίίοη νετν ίηδεαιίΓε, ΗΛΟ!

οεεη ηΐίΐΐίίη^ δεοΓεί ρΓερΕΓ3ίίοηδ ΓΟΓ Επτιεο" ΓεδίδίΕηοε, Εη<3 ίΗεν ΠΙΕΥ εοηοείν3θ1γ
ΗΕνε ρΐΕηηεά 3. πδίη£ ενεη οείοΓε ίΗε ηε\νδ οί Ο&ίυδ'δ οΙεΕίΗ ΓεΕςΗεο1 ίΗεηι ; ουί
ίΗίδ ίδ ηοί ζ ηεαεδδΕΓν κυρροδίίίοη. ΙΓ \νε δΐιρροδε ΐΗε ηεχνδ Ιο ΗΕνε ΕΓπνεά* ΕΙ
ΑΙεχΕηάπΈ οχ Εοουί ίΗε ιηίάάΊε οί ΡεοπίΕΓν,1 ίΗίδ Εΐ1ο\νδ ίίιηε ΓΟΓ ΐΗε 7ε\ν$ Ιο
Ιο ΐΗεΪΓ οοηιρΕΐΓΪοΙβ ϊη Ε^χρί ζηά δχπβ, Ιο οε ^ο^ηε^1 \>γ ΐΓίειη, Ιο
Αΐεχαηάπηεδ, ΕΠΟ" ίοΓ οοΐΗ ρ»Γΐΐε5 ίο δεηα1 ειηοΗδδϊεδ Ιο ΚΟΓΠΟ ί>γ

γ δυπιπιεΓ. Βυί ΐΗεγ ΓΠΕ^ εηιι&Πχ ^νείΐ 1ΐ3.νε ηκεπ οη ΐΗε ΗΓδΙ τεοεΐρί οί
ζηά ΙίΕνε τεοείνοά αδδϊβΐ&ηεε Ι^ΙεΓ, ΐη ΐΗε οουΓβε οί ΐΗε ρεΓΓίίίρΗ

ΤΗε ηιιεδίίοη ΕΓίδεδ λνΗεΙϊιεΓ ΟίΕυάίιΐδ ϊδ τείεΓΓΪη^ Ιο ΐΗΪ5 ΕΓΓΕΪΓ οηΐγ ΟΓ ίο ίΗε
\νΗο1ε κεςυεηοε οί ενεηίδ, οε^ίηηίη^ \νίίΗ ΙΗε πίΕβδΕΟΓε υηάεΐ' ΟΕΪϋδ. Ιη ίανοιίΓ
οί ίΗε βΓδΙ δυρροδΐίίοη Ϊ5 ίΗε \νθΓά -πάλιν ϊη 1. 78, ννΙιίοΓΐ ίηάϊςΕίεδ & Γεδυιηρίίοη
οί ΗοδίΐΗΐΐεδ; οιιί ίνο οίΙιεΓ οοηδΐα'εΓΕίϊοηδ ΓΠΕίίε ΓΕίΗεΓ ίη ίΕνοιίΓ οίίΐιε ΐΕίίεΓ

δυρροδίίίοη. ΟίΕυάίυδ δΕ^δ ίΗίΐΙ Ηε άοεβ ηοί 1<ηο\ν ννΗΐοΗ 5ΐάε \νΕ5 τεκροηβΐοίε
ίοΓ ίΗε στάσιϊ. Αδ, οη )οδερΗιΐδ'δ ο\νη δΗολνϊης, ίΗε 7εννδ \νεΓε ίΗε

ίη ίΗε ΕίΤΕΐΓ υηάεΓ Γ1;ακΠιΐ:-, ίΗΪ8 δυ^οδίδ ίΗΕί ίΗε τείεΓεηαε ίδ ηοί

ίο ΙΗΪΒ, ουί ίο ίΗε δίαίε οί Ηοδίϊΐΐίγ ννΗϊοΗ 1ΐ3.(1 ηο άοιιοί οοηίίηυεά ενεΓ δίηοε
Α. ϋ. 38· Α^ΕΪΠ, Γερπ'πίΕηάίηυ ίΗε )ε\νδ ίοΓ δεηο!ϊη§ & δερΕΓΕίε επιοΕδδ^, Έδ
ίί ίΗεχ Ιίνεο1 ΐη ίλνο οϊίίεδ', Ηε αάάδ, Έ ίΗΐη§ δααΗ 3δ ηενεΓ οεουΓΓεά οείοΓο
ηο\ν '. Ηε ηηυΗΐ ΗΕνε 1«ηοννη οί ΡΗϋο'δ εηιοΕδδ/, ηοί ίΗΓεε γεΕΓδ εΕΓίΐεΓ ; ουί ίΗε
οίΕΐίδε ΗΕΒ Ε 3ΐΐδΐίίϊοΕΐΐοη ίί Ηε ννΕ5 ίΗϊηΙίϊη^ οί ίΗε \νΗο!ε δεπεδ οί ενεηίδ. Ιί
ηιϊ§Ηί ρεΛαρβ οε δυ§§εδίεά, ϊη^εεο1, ίΗ&ί ίΗε ϋείε^ιίίοη βεηί ίη 3^~9 ηα^

ΓεπίΕίηείΙ ϊη ΚοΓηε ενεΓ βίηοε ; ουί 3§ΕΪΠ5ί ίΗίδ πιιΐδΐ οε βεί ΙΗε ίεοί ίΗΕί ΙΗε

ΑΙεχΕηοΉαη εηιΟΕδδχ ννΗίοΗ ϊηδρΪΓεά ίΗε ρΓεβεηί ΙείίεΓ \ν&δ ςεΓίΕΐηΙν άίδίίηοί

ίΓΟΓη ίΗΕί ϊεηί ίο ΟΕΪυδ. ΤΗε άεΙε^Είεκ ηυπιοεΓεο! είενεη (1
.

19, η.), ννΗεΓεΕδ

,ίοδερΗιΐδ ^ίνεδ ΙΗε ηυρηοεΓ οη ίΗε ρΓενίουκ οοοΕβίοη ΕΒ ίΗΓεε, Εη<3 ίΗε ηΕπιε οί

Αρΐοη άοεδ ηοί ΕρρεΕΓ ΕΓΠΟΠ§ ίΗεηι ; ΓηοΓεονεΓ, ίΗεν ννεΓε ύε&ήγ βεηί ρπηίΕπΙν
ίο οοη^ΓΕίυΐΕίε ΟίΕυάϊυδ οη Ηίβ Ηοαεδδίοη. Ιί ίκ ηοί ροδδϊοίε ίο βαρροδε ΐΗπί ίΗε
)εννδ οΓηϊΙΙεά ίο βεη(1 Ε οουηίεΓ-ειηοΕδδν, εδρεοΐΕΐΙγ ί

ί Ά στάσις, ίη \νΗίαΗ ίΗεν
ΗΕ<! οεεη ίΗε Ε§§Γεδ5θΓδ, ΗΕΟ ]ΐΐδΙ οεοιίΓΓεά.
Ιί πάλιν άοεζ ηΐΕΐ<ε ίί ηεοεδδΕίγ ίο ρΓείεΓ ΙΗε ίίΓδΙ δυρροδίίίοη (Εη<ί οί οουΓδε

\νε άο ηοί 1<ηο\ν ίΗΕί ίΗε ουίοΓεΕίί υηάεΓ ΟΕΐιΐδ λνΕδ ίΗε ΓΪΓδί) \νε εΕη οηΐν βυρροδε
ίΗΕί ΙΗε ^υϋί οί ίΗε }ε\ν8 ίη ίΗε ηε\ν όίδίιίΓΟΕηοε λνΕδ ηοί δο εΙοΕΓ ίο ΟίΕΐιάίιΐδ Ε5
ίο }οδερΗυδ'δ ΕΐιΐΗοπΙν; &ηά ίΗε δίΕίεπιεηΐ 3δ ίο ίΗε εηιοΕδδγ ηιυκί οε ίΕΐ<εη
Ιοοβείν, Εδ τείεΓπη^ ίο ίΗε \νΗο!ε ρεποθ, \νΗεΓ€Εδ των πάλιν άρξαμίνων τείεΓδ οηΐν
ίο ΙΗε τεεεηΐ ουίοΓεΕίί.
Ο&υάίυδ, ίη τερίν ίο ίΗε ΓερΓεδεηΐΕίϊοηδ οί οοίΗ ρΕΓίίεδ, Εδδαηιεδ ΕΠ Εΐΐϊίιιο'ε

1 ΡΟΓ ΐΗβ 8ρ€β(1 οί . ΊΙΙ αιι ι :ΐιί<_ ι: ίι ι» ίη ιΐιβ Κ,οπίδη ΕπιρΪΓβ δβε, ε. £., \νί!ο1ζεη, Ζ. ά
. 8αν.-

8ί., χΐϋ, ρρ. 146-7. Ηε ,ιΐίοτνβ ίοΓ ΐΗβ ρυπιε^ ΓΓΟΠΙ Κοιηβ ίο Αΐβχαηάτϊίΐ 9-10

1 υηΐβΓ (Ιεη ^ΙΙεΓ^ϋηδίΐ^δίβη Ιΐπίδΐϊηάβη ', Ηχ ιΗβ δβ£ΐ-Γου£β. ΕνεΓ^ είοιΐ
Ιιε ιη&άο ίο 86η<3«ρεε^^ ηεννβ οΓ Οίευοίΐυδ'δ Βοοεδδίοη ίο βο ΙιηροΓίΕηΙ α ρΓονϊηοε αδ
βυΐ ίΐ οοευΓΓεό ίη ]αηιι&Γ>', αηά Λου^Η ίΗε 8βα-Γουΐε «·&δ ιΐδε<3 ενεη ΐη «ΐπίεπ (\ν. Κίερί,
Όαί Ατα(·Αη(Αίίηιν(ί(η (ία Αΐΐπΐυτηχ, ΐ9'3ι Ρ· 225 ; ι° ^'8 τείεΓεηοεδ τηζγ Ιιε Αάάεά ΡΗίίο,
Ι*ΐξ., 29, 190» Μ. 573) νε δ^ουΐά αΐΐονν αϊ 1ε»δΐ & ΓθΓΐηί§ηΙ βηά ρΓΟοαΜ^ ιηοΓε ίοΓ
^ου^ηε}·
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οί δίποί ίιηρΕΓίίΕΐΐΙγ. Ηε ΓερπηίΕηά'δ, ΐη ΠΊεΕΒίίΓεό1 Ιεπηβ, ίΗε ΐηΙοΙεΓΕηοε οΓ ΐΗε
Α1εχΕηάπηε5 ίολνακίδ ΙηεΪΓ }ε\νίδΗ ηεΐ§ΗοοιΐΓ5, ΕΠΟ οοηΗπηδ »11 ίΗε ρπνί1ε§ε5 οΓ

ίΗε ΙίΐΐΙεΓ ; οιιί οη ίΗε οίΗει- Ηαηά Ηε Γείιΐδεβ ίο εηΐΕΓ^ε ΐΗε5ε ρπνίΐε^εβ άπα1, ίί ίΗε

_Τε\νδ οοηίΐηυε Ιο ΟΕΐίδε άίδΙυΓΟΕηοεδ, ΐΗι·εΕΐεη5 ίΗεπι \νίίΗ ρυηΪ5ΗπιεηΙ ίη ΐΕη^ιαΕ^ε
οΓ ιιηεχρεοίεά1 5ΗΕΓρηε33. Ιΐ ίβ οΙεαΓ ίΗΕί ίΗε ΑΙεχΕηάπηεδ ΗΕΟ" ηο π^Ηί ίο

3«:ιΐ5ε Ηίηι οΓ υηίΕΪΓ ρπείεΓεηοε ΓΟΓ ίΗε )ε\νδ ; ΕΠΟ! ί
ί, ΐη ΐηε \νε!1-1<ηο\νη ' Ι5ΐάοηΐ5

Αύΐα', Ιιε αρρεαΓδ, Ιΐΐίε οίΗει· ΕιηρεΓΟΓδ, ίη 3
. τόΐε (ϋδίίηοίΐχ Ηθ5ίί1ε ίο ίΗε

ΑΙεχ&ηοίΓΪΕη εηνο^δ, \νε &Γε ρΓοο&οΙγ ^α5ί^ίϊε(^ ΐη αοηοΐιιοΐΐη^ ίΗαί Ηε τε§αΓ(ίε(3
ΐΗε Οτεε1<5 ΒΗ πιοΓε ίο οίαπιε ΐΗαη ίΗε }ε\ν3.1
ΤΗΪ5 οπη§8 ϋ5, ϊη οοηοΐυδϊοη, ίο ίΗε ρΓοοΙεπι οΓ ίΗε θίΐΐε οΓ Ιηε Αεία τείεΓΓε<3

ίο. ΤΗεγ ΕΓε οοηΐΕΐηεά οη 3
.

ραργηΐδ ρΓεεετνεά ρΕΓίΙ/ Εί ΒεΓϋη (ΒΟΙΙ. 511) &η<^
Εί ΟΕΙ'ΙΌ (Ρ. ΟΕΪΓΟ 1044^)· ΤΗε \νΗο1ε ίεχϊ, \νηίοΗ ΐδ οηε οί ίΗε ιηο5ΐ

εχΕπιρ1ε5 οί ίΗε ΑΙεχΕηάπΕη ρΓορΕ§Εηο!Ϊ5ΐ ΙΐίεΓΕίυΐ'ε 1<ηοννη Ε5

1 ΗεΕίΗεη Ααίδ οί ίΗε ΜΕΓΙ^ΓΒ ', \νΕ5 Γε-εςίίΐεά ίη ΕΠ ϊπιρΓονεά ΓΟΓΠΙ ί>γ \νϋο1<εη

ίη ΗΪ5 Αηίίεεηιίίίχηιιιχ, ρρ. 8οο-6, ΕΠΟ! Ε^'η 33 ΟΙιΐΉΐ· ^4- ΤΗε ρΕργηΐΗ οοηίΕΐηδ

Ε Γεοοί'ά οί Ε ίπΈΙ οχ ίΗε ΕηιρεΓΟΓ ΟίΕυάίαδ οί Ε βαίί, Επείη^ οαί οί ΕΠ Εηίΐ-
δεηιϊίία στάσις, ΟΓου^Ηί ογ ΙβΐάοΓυδ, ίΗε ^γ011135131"00 °^ ΑΙεχΕηάπΕ, Ε^α'η8(;
Κϊη§ Α^πρρΕ. II \νΕ3 εΕΓίίεΓ ίηίεΓΓεά ίΓοηι οηε ρΕ58&£ε ΐΗΕί Ε ήνα.1 }ε\νίδΗ
άεριιίΕίίοη \νΕ5 ρΓεβεηί, οιιί \νΠο^εη'8 τενίβεά ίεχί τεαιονεβ ίΗε ηεοεδδΐίχ ίοΐ' ίΐιο
Ε85υηιρΙϊοη, ίΗοιι^Η οη οίΗεΓ §Γοαηο!3 ί

ί 15 1ϊ1<ε1χ εηου^Η ίΗΕί Ε )ε\νΐδΗ επιοΕβδγ
\νοιι1(1 β^υτε ϊη ίΗε θΕ8ε.

\νϋο1<εη οπ^ΐηΕίΙγ οοηοΐιιάεα", ΠΌΠΊ ΙΗε ρΓεδεηοε οί ΙΗε ΕπιρΓεδδ &ηά ίΓοιτι
ίΗε ίβοί ίΗΕί ίΗε δίΐίϊη^ ίοοίν ρΐΕοε, αοαοΓάίη§ ΐο Ηίδ ΓεδίΟΓΕίίοη, ίη ίΗε Ι,ιιευΐΐίαη

ΟΕΓάεηδ (ννΗίοΗ <ϋ(ί ηοί ρΕ55 ίηίο ίΗε ΙπιρεπΕί ροδδεδδϊοη οείοι-ε Εοοιιί 47~^)·
ίΗΕί ίΗε αΈίε \νΕδ 53 >

2 Ηεηςο ίΗε }ε\νίδΗ 1ίίη§ \νΕδ Α^πίρρΕ II. ΚείπΕοΗ, Ηολν-
ενεΓ, ροίηίίη^ οιιί ίΗαί Σ(ρουι}\ίανοϊ$ οουΐο" οε τε&ά ΆΒ εΕδϋγ Ε8 Λουκονλ]λιαΓοΐϊ,
ίΗΕί αίοβε τείΕίϊοηΒ \νίΐΗ Α1εχΕηο"ΓΪΕ ΕΓε Ηΐΐεδίεο" ίοΓ Α^ΓΪρρΕ Ι ουί ηοί ίοΓ
II, ρΓείεΓΓεα! Ε ά»1ε ίη ΟΕυο'ίιιβ'δ ίΐΓ3ί χεΕΓ, ί. ε. ίη 4ΐ·3 \νί1ο1<εη, Ηο\ν-

ενεΓ, δίίΐΐ ΕάΗεΓεΒ ΐο 1ιΪ5 ίοΓηηεΓ νίενν, ΕΠ<! ίΗε ςυεδίίοη ΟΕΠ ηο\ν οε τεοοηδΐάεΓεά

ίη ίΗε Η&ΗΙ οί ίΗε ρπεδεηί ΙείίεΓ.

Αϊ ίΪΓδί Βΐ'§Ηΐ ουτ ΙείίεΓ \νου!ο! βεεπι ίο δΙτεη^ίΗεη Κ,είηΕοΗ'δ ΟΕδε. \Υε ηο\ν
ΗΕνε ενίάεηοε, Εο'άίίίοηΕΐ ίο ίΗΕί οί }ο5ερΗιΐ5, ίοΓ 3ηΙί-5εηηίΙίε άίδΙιίΓΟΕηςεδ 3.1 ίΗε

ίη^ οί ΟίΕΐιάίυδ'β τεί^η, Άηά, \νΗΕί ίδ πιοπε ίηιροΓίΕηΙ, ενίάεηοε ΛΕΙ }εννβ οί
\νεΓε αοηοεΓηεά ίη ίΗεπι. \ΥΗΕί πιοΓε ηΕίιίΓΕί ΐΗΕη ίΗ3ί Α^πρρΕ δΗουΙο"

ΗΕνε ίηΙεΓνεηεά ίο Ε55Ϊ3ί ίΗε οοπιηιιιηίΐχ Ηε Ηαά Ηείρεά ίη ίΗε ρΕ3ί ; ΟΓ ίΗΕί, ίί Ηε
ΰίά ηοί, ίΗε ΑΙεχΕηάπηεβ δΗοιιΙά 3υ3ρεςΙ ΗΪ3 Ε^εηοχ ίη ίΗε ΕΓπ'νΕΐ οί 5χπΕη )εννδ
Εί Α1εχΕηο!ΓίΕ ? Α αΗΓοηο1ο§ία&1 ΕΓ^ιιηιεηΐ ΠΙΕ^ 3,1δθ οε ίηνο^εο1. ΤΗε ήι·3ΐ:
οί ΙΗε κεδδίοη τεοοΓ^εά ίη Οιηχί. 14 λνΕ3 ΡΕοΗοη 5 (= Αρπίΐ 30). ΤΗε ρΓο
ΐίοη οί Κεοΐιΐδ οι-ϋεΓΪη^ ίΗε εχΗίοίΙίοη οί ίΗε ρΓεβεηί ΙείίεΓ \νΕδ άΕίεο1 Νεοδ

14 (= Νον. ίο). ΤΗίδ βιιίΐδ νεΓ^ ννεΐΐ \νίΐΗ ίΗε δυρροδίΐίοη ΛΕΙ ίΗε
οη \νΗίοΗ ΟΕυάΜιΐδ ΗεΓε \νι·ίΙεδ ίο ΙΗε ΑΙεχΕηαΉηεδ ΛνΕ3 άεοίάεο1 ίη ΜΕ/·
Α πιοπιεηΐ'δ τεβεοίίοη \νί!1, Ηο\νενεΓ, κΗονν ίΗε ίπιρΓοοΕοίΙίΐγ οί ΐΗίδ 5υ§£εδ-

1 ΤΗαΐ Ηβ \να8 ηοί ΐη §;εηεη1 υηΓ3ΪΓΐ)' ρίΓΐΐϊ! Ιο ΐΗε ]ε\ν·8 ΪΒ $1ιο\νη \>γ Ηίβ εχραΐδίοη οί
ίι-οηι Κοηιβ (δυείοηίυβ, 2ζ ; Α^15, χνΐη, 2 ; αί. ϋίο, 1χ, 6
,

6
).

• ΗίΓηια, χχχ, ρ. 489·

3 Κιν. (1
.

έΙ.}'αίνα, χχχίν, ρρ. 296-8.
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ίίοη. Ιη Οοΐ. ί οΓ ίΗε ' Ιδϊάοπίδ Αεία ' ίΗε ' 3ΐηθίΐδδ3άθΓδ (πρί'σ^βϊ) οί ίΗε
Α1εχ3ηάπηεδ

'
&ΓΟ ΓεΓβιτεά ίο ; αηθ ίί ίδ ίο Βε ρΓΟβυητιεά ΐΗαί ίΗε Ιδίάοηΐδ 3ηά

Ι^ΗΓηροη \νΗο ΟΟΟΙΙΓ ίη Οοΐδ. ϋ ίΐηά ίϋ \νεΓε 3Γηοη£ ίΗεηι ; ^εί ηείΐΗεΓ ηαπιε

3ρρε3Γδ 3Γηοπ£ ίΗε 3Γηο3δδααΌΓδ ηιεηΐίοηεα1 ΐη ίΗε ρΓεβεηί Ιείίεπ. Ιί Γηί§Ηΐ
ίηάεεά οε δυ§§εδίε(1 ίΗ3ί ίΗε (Ιείε^βίεβ βεηί Ιο ΟΕΙΟΒ Ηαο1 Γεπι&ίηε<1 ίη Κοιτιε οοη-

ίϊηιιουδίγ βίηοε ίΗεη, ίΗ3ί Ιδίάοι-υδ αηά Ι^ιπιροη \νεΓε ί\νο οΓ ίΗείΓ ηυιτιοεΓ,
ΐΙίΕί ίΗε επιοΕ55>' Γηεηΐίοηείΐ ίη Ιΐιε ρτεδοπΐ ΙεΙΙεΓ \ν35 ηυίΐε άϊδίϊηοΐ: ; ΟΓ

(δίηοε ΙβΐοΌΓαδ Ϊ5 άε5επίοε(3 3.5 <τγΓηηΕ5ίΕΐπ:1ι, ηοί εχ-§7ΓηηΕ5Ϊ3Γθ1ι, ΑΠΟ αοαίά
ΓοΓε ΙΐΕΓοΙΙ/ ΗΕνε οεεη ΐη Κ,οηιε οοηίϊηυοιίΒΐγ δίηςε 3^~9) *%νο ειτιθ355ίε5, οηε Ιο

ΟΙαικΗυβ οη Ηΐβ Εοοεκδΐοη &ηά οηε ίο αοηάιιοί ίηε οαβε 3,£3Ϊη5ί
, \νεΓε δεηί ίη 4ΐ ! ΟΓ, Ιαδίΐγ, ίΗαί ΐΗε πρέσβεις οί Οοΐ. ϊ 3τε ΐΗοδε οί

ίηε ρΓεδβηί ΙεΙΙεΓ από* ΙΗ&1 Ιδίάοηΐ5 ζηά Ι^ειηροη ΗΓε ηοΐ Ιο Βε τεξΆτάεά ΆΒ
ίΐί.1 Αηγ οηε οΓ Ιηεβε εχρίΕηαΐϊοηβ ίδ ρθ55ΐο1ε, ΐηου§Η ηοηε 15 Ιΐΐίεΐγ ; Βιιϋ
Ϊ5 «ι ΓυΛΗεΓ ςοηδίάεΓΒ,ΐίοη, ννηΐοΐι κεεπίδ άεοϊδίνε. Ι η ΐΗε ΒεΓΐίη-€αίΓθ
ΙδίϋοΓίΐδ (§γτηη&5ΐ3.κΙι οΓ Α1εχ3ηάπα !) ζηά Εαπιροη &Γε αοηάεηιηεά Ιο
ηά Ρ. Οχχ. 33 (= ^νϋο1<εη, ^Α^^ι. ζο), ίν, 5^·> δηο\νδ ΙΗ&1 ΐΗε δεηίεηοε

αοΐιιαίΐ/ ΟΕΓΓίεο1 ουί. Ιδ ΐί οοηοείνΕοΙε ίΗ3.1 \νίΙηίη 3 ίε\ν ννεείίδ οί Ιηε
εχεοαίίοη οΓ οηε οΓ Ιηε ηιςηεδί πιυηϊςΐρΕί οια^ϊδίΓαΙεβ,2 ίη οοηδεςυεηοε οΓ <ιη

(Ιεαίδίοη ίη & €35ε οεί\νεεη Ιηε οίΐχ αηά Α^Γίρρ» αοηοεΓηίη^ &ηΙί-)ε\νΪ5ΐι
δ, Οίαυίΐίιΐδ δΗοιιΙά οε ννπΐίη^ Ιο ΑΙεχίΐηάπΕί ίη ίΓίεηάΙγ ΙεΓΓηκ, δηουΐοΐ

ηΐ3ΐ<ε ηο αΐΐυδίοη Ιο 3η ενεηΐ δθ ΟΕίουΙαΙεά Ιο εχοίίε ίΐιε οιΐίζεηδ ίο οίΐΙεΓ τεδεηΐ-
ηιεηΐ, ζηά δΗουΙο1 ενεη δαχ ΐΗ3ΐ Ηε άίά ηοί 1<ηονν οη \νΗίοΚ δίάε τεδίεα1 ΐΗε ευ''ι
οΓ ΐΗε <ϋ5ΐιΐΓθ3ηαο5 ? ΤΗε ίηιρΓοΙίΕοίΙίΐ/ ίδ δο ονεΓ\ν1ιε1ιτιίη^ 3δ Ιο οιιΙννεί^Η &11
ΐΗε ΕΓ^υηιεηΙδ οη ΐηε οίΗεΓ δί(ίε. ΜοΓεονεΓ, ΐΗε οοηδίάεΓΕίίοηδ βόα'υοεά ϊ>γ
λΥίΙοΙίεη βίϊΐΐ ηοΜ §οοι1. \Υε 1<ηο\ν ί\ιζί Ιηε ίυοιιΙΙΪΕη Οαι-<1εη3 νεΓε ήοΐ ίη

ΙπιρεπΈΙ ροδδεδκίοη ίη 41 ; Ννε 3.1 Ιε^δΐ αΌ ηοί Ιίηονν ΐΗαΙ ίΗε 5βΓνί1ίαη ννεΓε.

ΙΗε τόΐε ρΐ^χεά ίη ίΗε ΒεΓΐίη-€ΒΪΓθ ρπργηΐδ ί>γ Λε ΕπιρΓεδδ
3 ουί ηοί Μεδδαΐίη» ;4 ΕΠΟ", Γιη&Ηχ, ίΗου^Η \νε Ηανε ηο δυαη τεοοΓά οΓ

οεΙ\νεεη Α^π'ρρ» II ^η<3ΑΙεχιπάΓΐ» 3δ \νε 1ΐ3νε οοηοεΓηίησ Α§πρρ3 Ι,
^εί \νε 1<ηο\ν ΓΓΟΠΙ )θ5ερηυδ Ιΐΐ3ί Ηε Η3ά ίηίίυεηοε \νϊίΗ Α§π'ρρίη3, \νΗίαΗ Ηε υδεά

ίη Γ3νοιΐΓ οί ίΗε /ε\νδ.Λ λΥΗεη \νε τεπιεπιΒεΓ, βη3ΐ1/, ί!ΐ3ί ίη ίΗε ρπεδεηί Ιείίεπ
Οίαυ^ίυβ ίΗι·ε3ίεηδ, ίη 035ε οΓ ΓυΠΗεΓ ο!ίδϋιΐΓθ3ηαε5, ίο δΗο\ν ' \νΗ3ί 3 οεηενοΐεηί

ρΓΐηοε 03η οε ννΗεη ΐιη-ηεα1 ίο ;ιΐ5ΐ ίης1ί§;η3ΐίοη ', 3ηά ΐΗ3ί, οη ίΗε οίΗεΓ Η3ηά, Ηε

ίΗε )ε\νδ ίη 311 ίΗείΓ ρπνίΐε^εδ 3ηο1 τεδίοΓεά ίΗ3ί ΙίοεΓί^ οί \νοΓδΗίρ

Α§»ίη8ΐ ΐΗίδ, ΗοννβνβΓ, ίδ ίΗε οςοαΓΓβηοβ, ίη & Γηυΐϋιίεά ρ»58£ΐη;β οΓ Οοΐ. ίϋ, οΓ ίηε \νοι·ί1

ΐΗβ ο1(3θΓ νίε\ν ιηαΐ ΐΗβ §)·Γηηα8ί3ΓθΗ $ΐοο(1 ζΐ ίΗε Ηο3χ1 οΓ ιΗβ ηπιηί( ί; ι.ι!

86β ΟπεπίεΙΙ &ηά Ηϋηΐ'8 ηοίε οη Ρ. Οχ>·. χϋ, ι^1*. ι~3· ΤΗβ}'
ίηοΐίηο ίο ρΐδαβ

ιΐιε ^πιηΒβίδΓοΗ ΓοαΓίΗ, ΐΗβ Η^-ροπιηειηαΐο^ΓαρΗαΒ, αι-ςηίάίοαδίεδ, ζηά ρΓεβ1?εαΐε5 οείη^ ίηε

1 Τ3θίΙιΐ5, Α ηη., χϋ, 37 :
'
Αίςυε ϋΐί . . . ΑβπρρίηΛπα ςϋοςυε, Η»υ(1 ρΓΟοιι! &1ίο δΐΐ££εδΙιι

οοηδρίοιιαπι, ίκάεπι, ςυίόυδ ρΓΐηοΐρεπι, Ιαικίίοιίδ 8Γ3['1>ϋ8ςϋκ νεηεΓαιί δϋηΐ. Νοννπι ιαηι (Ι
νιοηίυι νέίίΓΜΜ ίηιοΐίΐαη, ίειηίηαηι 8ΐ§;ηί8 Κοπι^ηίδ ρΓαεδϊάεπε : ίρβ» βεπιεί ραΓίί α πΐ£ΐϊθΓίΙ)α5
51Π8 ίπίρεπί δΟοίαΠΙ ΓεΓεΙ)3ΐ'; ϋίθ, IX, 33> 7 : ί *' Άγριππίνα κάί δημοσία ττολλάκί! αΐιτώ και

χρημοτίζοντι και πρ<σβ(ίαι άκροωμίνφ ιταρήν, ΐπΐ βί,ματο: ίδιου καθημίνη. «αϊ $
ι> και τοϋτο οίδινοι

ΐλαττον θίαμα.

4 Νοίε ΐΗϊΙ 1)οΐΗ Ταοίίυδ 3ΐι<1ϋίο εηιρηαδίζβ ίηε ηονεΐΐχ οΓ [Ηε

;

]οδβρηιΐδ, Αηί., χχ, 135·
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υηθεΓ Οίΐίιΐδ, \νε ΟΕΠ \νβ!1 ιιηάεΓδίεηά ίΗαί ίΗε ΑΙεχΕηαΊτίηεδ ιη&γ ΙαίεΓ
Ηανε Γεηε\νεά ίΗείΓ &ηΙί-7ε\νίδΗ ΕίΓοαίΐίεδ Άτια ΐΗαί οη ΐΗ&ΐ οςςΗδΐοη €1<ιιιάϊιΐ5
δΗοννεό 1θ55 ΗεδίΐΕίίοη ϊη ΕρροιΊίοηίη^ ίΗε οίαηιε.

5- Τΐιε €/Μ(κΐΜ αηά ροΐίεφ ο/

ΑρΕΓί ΓΓΟΙΠ ίίδ ενΜεηαε οη ίΗε ιηαίίεΓδ ΆΐτεΆάγ άίδουβδεο1, ίΗε ΙείίβΓ Ϊ8 οί
€θηδίο"εΓΕθ1ε ίηίεΓεδί ΓΟΓ ΐΗε 1ϊ§Ηί ννΗίοΗ ίί ίΗΓο\νδ οη ίΗε ρεΓδοη^Ηΐ/ οί (ΓΐΕΐιάίιΐδ
Άηά ίΗε αΗΕΠιοΙεΓ οί Ηίδ §ονεπΐΓηεηί. Βείοπε, ΗοννενεΓ, \νε ΟΕΠ οοηδΐάεΓ ΐί ίΓΟίτι
ΙηΪ5 ροΐηΐ οί νίε\ν, ϊί Ϊ5 ηεοε553Γχ Ιο ίηςυΪΓε ηονν ίζτ ΐΐ ο&η οε τεξΆΐάκά 3.5 Ηϊδ

ΤΚε §εηει·β1 εήιαϊεηογ οί Ηίδ ΕαΉιϊηϊδΙι-Είϊοη, λνηΐαΗ, άε5ρ!ΐε οειΊαίη
Ιο ίΗε §Γεεά 3ηο" οοιτιιρίι'οη οί Με55£ΐΗηα αηο! Ιηε ίτεεάπιεη,1 αππηοΐ οε

ριαίεά, ΐ$ ίπεςυεηΐΐγ αίίπουΐεά, 3.1 1εΕ5ΐ ίη ρ^Γΐ, Ιο Ιηε ΐηΗιιεηεε οί Ιηε
Ιο Οΐϊΐιοϋυβ ΗϊηιβεΙΓ; οαΐ οη ίηε οίΗεπ Ηιηά ϊΐ Ϊ5 οεΓϋίη ΐΗζιΙ Ιιε Ιοο1<

Ηοΐι'νε ρΕίΊ ϊη Ιηε 6εϋ3Ϊΐ8 οΓ 2ονεΓηΓΤΐεη1) ρ^ιΐίουΐαι·!/ ίη ΐΗε αάηηίηϊβΐι-ίΐΐϊοη οί
2 αηά ϊη ίΗε άιαίίεβ οί ΐΗε οεη5θΓ'δ οήιοε,3 ιηά ίηε ^εηεπαΐ 1ϊηε5 οί ροΐΐοχ

απέ 5Ο ηιυαΗ ΐη Β^ΓεεσιεηΙ ννϊίΗ Ά\\ \νε 1ίηο\ν οί 1ιΪ5 ρεΓδοηαΙϊΙ^ 3.ηά ροίηί οί νίενν
»5 ίο ηιαίίε ΐί οϋΩΐοιιΙΐ ίο δΐιρροδε ίΙίΕί ηε \νΕ5 ηοί \Άτ§ε\γ Γεδροηβϊοΐε. Τηε ρΓε-
βεηΐ ΙείίεΓ εβη ΐηεΓείοΓε Η&ΓοΊγ Γ&ίΐ ίο 1)ε Ιηε τεδυΐί οί ΗΪ3 ρεπδοηαΐ ίηίει-νεηΐίοη.
Ιί \νΕ5 αάςίΓεβδεα1 ίο ίηε Ηεαοηά οϊίγ οί ΐΗε ΕηιρΪΓβ ; ΐί ςοηοεΓηεο1, Επιοη§ οίΗεΓ
πίΕίίεΓδ, Ά. νοίε οί ο'ίνΐηε ηοηουΓΒ ίο Ηϊηιβεΐί ζηό Ιηε ίευάδ οί ΐΗε Οι-εείίβ Άηά

}εννδ, ίννο ςυεδίϊοηδ ίη ννηίοη ηε \νβ5 δρεοΐιΐΐγ οοηεεΓηεϋ, αηϋ ίΗε τεςιιεΒί οί ΐΗε
Αΐεχαηάπηεβ ΓΟΓ Ά βεη&ίε, ΗΠ ίπιροΓίαπί ροίηί οί βίΕίε ροΐίοχ ; &ηο" ίΗε βεαοηο1 οί
ίηεδε ςυεδίίοηδ ίηνοΐνεο1 Βοπιείηίη^ ίη Ιηε ΓηειΙΙεΓ οί Ά ]υο'ΐςίΕΐ οίεα'δΐοη, Ά\\νΆγ5
νεΓγ ΕΐίΓαοίίνε ίο ΟΙ^ιιάίυδ.

Ιί ΓΠΕίχ, ΙηεΓείοΓε, οε τκξΆτάεά ΆΒ αεΓίϊίη ίΗ»ί Οίαυάίαβ νν&δ Ηΐηΐ5έ1ί ο"ΪΓεείΐ7
τεδροηδΐοίε ίοΓ Ιηε άεοΪ5Ϊοπ8 ηεπε αηηουηοε(3, Ιηοιι^ΐα Ηο η\Άγ οΌιιοίΙεδΗ Ηίΐνε ίΕΐ<εη

αοΎΐοε ; οιιΐ ΐί άοεε ηοί Ιηεπ:ΓθΓε ίο!1ο\ν ΐΗαί ΐΗε ΕείιίΕΐ ννοπάίη^ οί ίΗε ΙείίεΓ α&η
οο ΒίίΓΪοαίεϋ ίο ΗΪΓΠ. Α ρΗοή, ΐί βεεπίδ ίιηρΓοοΗοΙε ίΗ&Ι Ηβ ΗίπΐΗεΙί \νΓθίε ουί
ΙΗε Γου§Η άΓ^ίί Άηύ ηοί Ιίΐίεΐγ ίΗαί Ηε όϊεΐαίεά ΐί

,

ΠΟΓ οΌεβ ίί βΗονν Ά.ηγοί ΐΗαί ΐη-

Άηά ΐΓΓεΙεναηί ρε^αηίΓ^ ννΗίοΗ αΊ'δίίη^ιιϊδΗεά Ηίπι, &ηο! ννηίοΗ 3.τε δο
ίη Ηίδ ίαπιουδ βρεεοΗ οη ίΗε £ΐ·£ΐηΙ οί ΐΗε ίηε /ιοηοηοη ίο ΐΗε Οίΐιιΐδ.*

Οη ΐΗε οίΗεΓ Η^ηά ίΗει-ε ΆΚ δοηιε νεπχ οΗΕΓαοίεΓίδίίο ΙουοΗεδ. ΤΗο λνοΓόίη^ οί
Ηίδ τείεΓεηοε ίο ίΗε ίοδίΐπιοηχ οί ΟεΓΠΐ&ηίοαδ,5 ΐΗε ρεΓδοη»! ηοίε ίη ΗΪ5 εοοερΐιηοε
οί ΗοηοιίΓδ,0 ΐΗε 3ρρε»1 ίο αηίίςιιίΐ^ ίο δΐιρροΓΐ Ηίδ τείυδΕί οί &η άρχΐίρ«ΰί Άηά

ίεπιρίεδ,7 ΙΗε ίοηε οί Ηίδ εχΗοΓίαίίοηδ ίο ΐΗε ΑΙεχαησΉπεδ Άηά }ε\νδ,8 Άηά \Ά5ΐ\γ
ίΗε δυά^εη Άηά υηεχρεοίεά ουίοιίΓδί Ε^β,ϊηδί ΐΗε ΙαίίεΓ

9— 3.11ίΗεβε ρ3533§εδ κεεΓη
ίο οείΓ&χ ΐΗε Ηαη<3 οί ΟΗαθίιΐδ Ηίπίδείί ΓΕίΗεΓ ίΗαη οί ΕΠ ΕπίΕηυεηδίδ ; Άηά

ά., ε. «., Οίο, 1χ, 8, 4.
διιείοηίϋβ, 14 ; ϋίο, 1χ, 4, 3 ϊ·> 5. 7 ', δβηεο», Αρο^, 7

,
4 ί·
ι

Ι2> 2
» νν· 43~5·

δυείοηΐυδ, ιό. ΟΓ. Ταοίΐυβ, Αηη., χι, 13.
1Κ·;->;ιι:, 212.

1
.

25 ί·
> ώΐ' (Ινα το 7ίλ<ΓΤΙΙΪΠΚ (Γπωι παμ<(( τα άλλα κτλ.

I. 29> καίπιμ ονκ ί>νπρος τα τοιαύτα ράιδιοί.

II
.

5θ-ι.

Β

1
1
.

79-82.

9 1
1
.

98-100.
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we are probably justified in concluding that the letter represents in all points the

personal decisions of the Emperor, that it was drafted in accordance with definite

instructions from him, and that he may very likely have introduced, either into
the original draft or at a later stage, certain interpolations of his own.
The character of Claudius was a curious mixture, and included traits which

made him, alike to contemporaries and to posterity, somewhat of a ' figure of
fun'; but it is clear that his natural endowment, till illness and neglect had
adversely affected him, was good, and to the end one must recognize in him

a solid base of character and commonsense. His intentions as Emperor were
unquestionably good, and his reign showed none of those aberrations or that pro

gress towards megalomania which have made the names of Caligula and Nero

infamous. That he was pedantic, timid, wanting in consistency and concentra
tion, with little self-control, must be admitted ; but W. Weber goes too far in
calling him merely ' schwachsinnig '} The present letter brings evidence of
some value on this point. For the actual arrangement of the matter, which is
clear and logical enough, Claudius himself may not have been responsible, but

the decisions themselves, which, as we have seen, there is every reason for

attributing to him, betray no trace whatever of any weakness of intellect. On
the question of the honours voted him he shows on the whole 2 a consistent and,

what is more, a reasonable point of view, obviously disliking such honours, yet
careful not to offend the Alexandrines by adopting a too unaccommodating
attitude. His decisions on the requests made to him are reasonable and well-
grounded ; in regard to the senate in particular he shows a statesmanlike caution,

neither acceding to the request nor rebuffing the petitioners by a definite refusal.

Finally, on the question of the Jews he holds the scales even between the two
'

parties and preserves throughout a perfectly judicial attitude. From this letter

one would never suspect that Claudius was 'weak-minded '.

The letter is of importance, however, not only from the point of view oi
Claudius's character but also from that of his public policy. As already said
(above, p. 6), Kornemann regards Claudius as returning in many respects to the

Hellenistic monarchy of Julius Caesar, in reaction against the policy of Augustus
and Tiberius, but there is nothing in our letter to confirm this. Julius himself
and Gaius, who did, in his unbalanced way, return to the Hellenistic monarchy,
are never referred to, and it is to Augustus that Claudius appeals when he finds

it necessary to rely on precedent. Moreover, his whole attitude is rather that of

Augustus and Tiberius than that of the Hellenistic sovereigns. At the beginning
of his reign certainly he was a Roman princeps? not a Hellenistic fiaaikevs ; and

it seems very doubtful whether in essentials he abandoned that standpoint at

a later time. That his reign did mark an epoch in the history of the principate,
that, for example, the development of the secretariat, under the Imperial freed-

men, into great offices of state 4 was a notable step forwards in the direction of

autocracy— these and similar facts cannot be disputed ; but developments of this

1 Hermes, 1, 591.
' For a possible exception see above, p. 6.
5 Note that he twice (11. 58, 81) uses the word r^t)ia>v( = princeps) ; cf. too 1. 54.
* See, e.g., Hirschfeld, Verwaltungsbeamten, 472 f

f.



[1912] €ΙΑυΏΐυ5 ΤΟ ΤΗΕ ΑΕΕΧΑΝΒΚΙΝΕ5 23

Ιαηά ννεΓε ϊηενίίΕΒΙε ΐί ΐΗε ρπηοίρ&ΐε νναδ ίο ίυηαίϊοη 5αΙΪ5ίαοίοπ1χ ηΐ Ά\\, ΑΏΟ 5υοΗ
3(^ΓηίηΪ5ΐΓΕΐίνε ενοΐυΐϊοη ο^ηηοί (&ϊτ\γ βο ΐαΐίεη 35 ιπ3ΐ·1αη£ Άαγ βΓεε1<, ϊη ρπηοϊρίε,
·\νϊΐΗ ΐΗε ροΐϊογ οΓ

Οοΐ. ι.
]

Λούκιος Αίμίλλιος 'Ρήκτος λέγει·

επειδή τ
ί} άναγνώσα της ίΐροτάτηί

και (ύίργετικωτάτης ίς τήι> πόλΐΐν

«ΤΓίστολ^Γ πασά ή ττόλείί παρατυχεΐν

ζ ουκ ήδυνήθη\ν] δια το πλήθος αυτής,

άνανκαΐον ήγησάμην ΐκθίΐναι

την ΐπιστολήν Ίνα. κατ άνδρα ΐκαστον

άναγΐΐνόίτκων αυτήν την τε μεγαλιότητα
τον θΐον ημών Καίσαρος θανμάσητΐ

ίο και τρ ""ροί την πόλΐΐν ^ομοια^ ζννοία

χάριν εχητΐ. (Έτονί) β Τιβερίου Κλαυδίου

Καίσαρος Σεβαστον Γερμανικού Αυτοκράτορας,

μηνός Νίου 2ίβαστο(ΰ) ιδ.

Οοΐ. 2.]

Τιβίριος Κλαύδιος Καίσαρ Σεβαστός Γερμανικός Αυτοκράτωρ άρχ {ι} ιερεύς

15 μεγειστος δημαρχικης εξουσίας ύπατος άποδεδιγμένος Άλεξανδρίων

ττ/ πόλει χαίρειν. Τιβίριος Κλαύδιος Βάρβιλλος, Άπολλώνις Αρτεμίδωρου,

Χαιρήμων Αεονίδου, Μάρκος Ιούλιος Άσκληπιάδης,Γάιος Ιούλιος Διονύσιο(ς],

Τιβεριος Κλαύδιος Φανίας, Πασίων Ποτάμωνος, Διονύσιος Σαββίωνος,

Τιβίριος Κλαύδις Άπολλώνις Άρίστονος, Γάιος Ιούλιος Απολλώνιος,

Έρμαίσκος

2 ο Απολλώνιου, ύ πρέσβεις υμών, άναδόντες μοι το ψήφισμα πολλά περί

της πόλεως διεξήλθον, υπαγόμενοι μοι δήλον προς την εις ημάς
εϋνοιαν ην εκ πολλών χρόνων, ευ είστε, παρ εμοί τεταμιευμίνην ε .

εϊχεται, φύσει μ\ν ευσεβείς περί τους Σεβαστούς υπάρχοντες, ως
εκ πολλών μοι γέγονε γνόριμον, εζερετως δε περί τον εμον

25 οίκον και σπουδάσαντες και σπονδασθεντος, ων εΐνα το τΐλευ-

ταΐον ειπωι πάρεις τα άλλα μεγειστος εστίν μάρτυς ουμος αδελφός

Γερμανικός Καίσαρ γνησιωτέραις υμάς φωναΐς προσαγορεύσας·

διόπερ ήδεαας προσεδΐξάμην τας δοθείσας ύφ' ημών μοι τιμάς

καίπΐρ ουκ ων προς τα τοιαύτα {ρ} βάιδιος. Και πράτα μεν Ζεβαστήν
30 ύμεΐν άγειν επιτρεπωι την εμήν γενεθλείαν ον τρόπον αυτοί προ-

είρησθαι, τας τε εκατασ* σ'ταχου των ανδριάντων αναστάσεις

έμοΰ τε και του γένους μου ποιήσασθε συνχωρώι· εγώ όρώι γαρ

(δτί) πάντη μνημεία της ημετέρας ευσέβειας εις τον εμον οίκον
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ΰδρόσασθαι (ΐ)σπουδάσαται. Των ίί δυοΐν χρν[σώ]ν ανδριάντων
35 ό μεν Κλαυδιανης Ειρήνης Σεβαστής γενό[μΐ]νος ωσπερ υπέθετα

και προσελειπάρη[σ]εν ό εμοί τιμ[ί]ώτατος Βάρβιλλος αρνουμένου

μου δια το φορτικότερο]; ο(οκ}εϊ[ν,} επει 'Ρώμης άνατεθήσεται,

ό ίί έτερος ον τρόπον ΰμείς άξιοΰτε πομπ(ύσ(ΐ ταΐς έπονύμαις
ήμεραις παρ' νμΐν συνπομπευετωι δε [[κα< αν~^ αΰτωι και δίφρος

40 ω βούλΐσθαι κόσμωι ήσκημίνος. Εύήβΐί δ* ίσ{σ}α>5 τοσαύτας

προσ[ι](μΐΐ>ον τΐΐμας άρνήσασθαι φυλήν ΚλανδΊαναν καταδΐξαι

άλση τέ κατά νομον παριΐναι της Αΐγνπ(τ}ου· διόπίρ και ταΰτά

θ ί·μ(ΐν ίπιτρίπωι, (ί δί βούλΐσθαι καί Οΰίίτρασίου ΠωΧΐίωνος

του ΐμοΰ ΐπιτρόπου τους εφίππους ανδριάντας αναστήσατε. Των δ(

45 τίτραπώλων άναστάσ^[ι]ς (&ς περί τας (ϊσ^βολας της χώρας άφιδρΰσί

μοι βούλΐσθαι

συνχωρώι το μεν πίβΐ την Ταπόσιριν καλουμίνην της Λιβύης
το δι περί Φάρον της Άλεζανδρΐίας τρίτον δί περί Πηλούσιον

της Αΐγύπ(τ}ον στήσαι, άρχ{ι}κρ(α δ1 (μον και ναών κατασκευας

παρΐτοϋμΐ, οΰτε φορτικός τοις κατ ΐμαντον άνθρόποις

50 βονλόμίνος (ΐναι τα ΐΐρα δι και τα τοιαύτα μόνοις τοις θίοϊς

(£ίρ(τα ύπο του παντός αιώνος άποδΐδόσθαι κρίν\<ο\ν.

Πΐρι δΐ των αιτηθέντων α παρ' ΐμοΰ λαβείν έσπουδάκα-

τ« ούτως γεινώσκωι· απασι τοις έφηβευκώσει άχρει της

εμηί ήγεμονείας βαί^βον^βαιον διαφυλάσσωι την Άλεξανδρεων

55 πολίίτίί'αι/ «ττί τοΓί της πόλεως τειμείοις και φιλανθρόποις
πάσει πλην εϊ μη τίνες ύπήλθον υμάς ως (γ δούλων

·γ[ε]γονότες έφηβεΰσαι, και τα. άλλα δε ούχ ησσον είναι βούλομε

βεβαία πάνθ' όσα ύμεΐν έχαρίσθη υπό τ« των προ εμοΰ ηγεμόνων

και των βασιλέων και των έπαρχων, ως και [ό
]

θεός Σεβαστος έβεβαίωσε.

Οοΐ. 4·]

6ο Τους δε νεοκόρους τον (ν Αλεξάνδρεια ναοΰ δ
ί

εστίν τον θεον

ζεβαστοΰ κληροτονς είναι βούλομε καθα και ύ εν Κανόπωι

του αύτοΰ θεον Σεβαστον κληροΰνται. 'Τπερ δε τον τας πολει-

τίΐκας αρχάς τριετίς είναι και πάν(ν) εμοι [[ι/]] καλώς βεβουλενσθαι

δοκΐΐται, ύ γαρ ^άρ^χοντεί φωβωι τον δώσειν εύθύνας ων κακώς

65 *ΐρ£αν μίτριώτεροι ήμεΐν προσΐνεκθησονται τύν εν ταΐί

άρχαΐς χρόνο». Περί δε της βονλής ό τι μεν ποτέ σύνηθες

νμεΐν επί των αρχαίων βασιλέων ουκ εχωι λέγειν, ότι δε έπϊ των

προ ΐμοΰ Σεβαστών ουκ εΐχεται σαφώς οϊδατε. Καινού δ
η

πράγματος νυν πράτων καταβαλλομένου όπερ άδηλον ει συνοί-
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7ο σ«ί τ# πάλει και τοΐί έμοΐς πράγμασΐΐ έγραψα Αΐμιλλίωι 'Ρήκτωι

διασκέψασθαι και δήλωσε μοι ει ται και συνείστασθαι την αρχήν δει,

τον τε τρόπον, εϊπερ άρα συνάγειν δέυ, καθ" ον γΐνήσΐται τούτο.

Της δε προς Ιουδαίους ταραχής και στάσεως μάλλον δ' (Ι χρη το αληθές
ειπείν τον πολέμου πότεροι μεν αίτιοι κατέστησαν καίπερ

75 *! αντικαταστάσεως πολλά των ημετέρων πρέσβεων

φιλοτειμηθέντων και μάλιστα Διονυσίου του θέων[ο\ς όμως
ουκ (βουλήθην ακριβώς έξελένξαι, ταμκυόμενος έμαυτωι
κατά των πάλειν άρξαμενων όργήν άμεταμελητον

απλώς δε προσαγορεύωι δτι αν μη καταπαύσηται την όλί-

8ο θριον οργην ταύτην κατ αλλήλων αΰθάδιον έγβιασθήσομαι

δΐ£αι υόν ΐστιν ήγεμων φιλάνθροπος εις οργην δικαίαν μεταβεβλη

μένος. Διόπερ έτι και νυν διαμαρτύρομε εΐνα Άλεζανδρίϊς μεν

πραέως και φιλανθρόπως προσφεροντε Ίονδαίο(ι)ς τοις

την αυτήν πόλειν εκ πολλών χρόνων οίκοΰσει

Οοΐ. 5.
]

85 και μηδέν των προς θρησκείαν αϋτοΐς νενομισμενων

του θεοΰ λοιμενωνται άλλα έωσιν αυτούς τοις εθεσιν

χρήσθαι νς καΐ επί του θΐοΰ Σεβαστού, απερ και ΐγΐαι

διακούσας αμφοτέρων (βεβαίωσα· και Ίονδεοις δ
ε

άντικρυς κελεύωι μηδέν πλήωι ων πρότερον

90 εσχον περιεργάζεσθαι μηδΐ ωσπερ ίν δύσει πόλεσειν κα-

τοικοΰντας δύο πρεσβείας ΐκπεμπειν του λοιποΰ,

ω μη πρότερον ποτΐ επράκθη, μηδέ ϊπισπαίρειν

γυμνασιαρχικοΐς η κοσμητικοΐς άγώσει,

καρπουμένονς μεν τα. οικία άπολάοντας δε

95 εν αλλότρια πόλει περιουσίας απάντων αγαθών,

μηδΐ έπάγεσθαι ή προσείεσθαι άπα Συρίας η Αίγύπ(τ}ου
καταπλέοντας Ιουδαίους εξ ου μείζονας υπόνοιας

άνανκασθήσομε λαμβάνειν ει δε μη, πάντα

τρόπον αυτούς επεξελεύσομαι καθάπερ κοινήν
ιοο τ€ΐνα της οικουμένης νόσον εξεγείροντας. Έαν
τούτων άποστάντες αμφότεροι μετά πραότητας

και φιλανθροπείας της προς αλλήλους ζην εθελήσητε
και έγωι πρόνοιαν της πόλεως

*

ποήσομαι' την άνατάτ&ι

καθάπερ εκ προγόνων οικίας ύμΐν ύπαρχούσης.

105 Βαρβίλλωι τωι εμώι έτέρωι μαρτυρώι αεί πρόνοια[ν]
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ημών τταρ ΐμοι ποιούμενου, 8ί και ννν ττάσηι φιλο-

Τ€ΐμ(ία περί των άγονα τον ΰπίρ υμών κίχρ[ητί},

και Τιβερίωι Κλαυδίωι Άρχιβίοοι τωι ϊμώι ΐτί[ρα>ι].

"Ερρωσθαι.

2. 1. Ήρωτάτηί. β· '· "ί> *°λιν ', δΟ 111 1
1
.
4 (τόλΐί) 3.11(1ΙΟ. 6. 1
.

αναγκαίο».

8
.

1
. .<;·ι<γ<"ι·>ΐΓ."·').'·κν, μ«γαλ«ιόΥι;τα (Μ5. μίγαλιοτ>;τα). Ι ξ. 1
.

μέγιστοι, άπο8(6(ΐγμίνο:.

Ι7· 1
.

Λίωνίδου. 1 8
.

£α£/3ιωνοί : <ΪΓδΙ /3 ΟΟΓΓ· ίΪΌΓη μ. Ι9· (ρμαισκοί ΟΟΓΓ. ίτΟΓΠ
(ρμαικοί. 2Ο. 1

.
ο/. 21. 1

.

μί (?), ύμάί. 22. «5 €ίστ* : Ηυηΐ ; 1. ίοτί. ΡΪΓ81 ί

οΓ Τίταμκνμίνην ΟΟΓΓ., ρβΓΓίίφδ ΓΓΟΠΙ ο. 23. 1
.

«Χ·™· * θΓ ΜταρχορτίΓ ΟΟΓΓ. ίτΟΓη α.

24. 1
.

γνώριμα», (ξαιρίτωι. 2ξ. 1
.

σττουδασ&'ΐ'ΤίΓ (ίΪΓ5ΐ σ ΟΟΓΓ. ίΓΟΓη ΪΓ), ίνα. 20. 1
.

«Ητω,

μέγιστοι. 27. Καίσαρ : ΗΐΐηΙ. 28. 5εθθη<] ί θΓ προσιοιξαμην ΟΟΓΓ. ίΐΌΓΠ α. 1
.

υμών.

29. ΤΗε άείοΐεά ρ ίδ δπΐ6£ΐΓβ<1»η<1 οΙοΚεά ; ρΓΟοαο!^ ΐΗβ βοπββ, αΓιβΓ λνπΐϊη^ ΐΐ
,

άΓορρεά

3
. οίοι οί ίηΐς οη ΐΗε ραρ^ηΐδ, 3η<1ΓΟΓ (Ηαΐ τεαδοη άείείεά ώε ρ &τιά οε££ΐη ώβ ννοΓά ^Γη^ΐι.

1
.

πρώτα. ^ο. \
. νμίν, ΐπιτρίπω, γιν(θ\ίαι>, ηροίίρησθί. 31· 1
·

ί< «'καστπ^οί ; Λε Μ ιιίιυ,
ϊϋί\ίηίτ «ΓΪΙΙεη ικατασταχον, ίηΐεηάεά Ιο ΐηδβΠ α σ οείοΓε ΐΐιε ίίΓδΙ τ αηά <3ε1εΐε «στ, ουί
Ηε ΐηαάνειΐεηΐΐ/ ϊηδβΓίεΛ ΐ

ΐ ]χ(οκ ΐΗε δεοοηιΐ τ 3.ηά ονεΓίοοΙίεά Λβ ρΓεοεϋϊη^ τασ.
32. 1
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ποι^σασΰαι σνγχωρώ, ορώ. 33· /""ϊί""1 : ΟΓ ρεΓΓί&ρδ μχίΐμίΐα (ί/ϊτ). 1
.

ΰμίτίραί.

34· 1
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'ιδρνσασθαι ίσπουίάσατί. 8εθΟΠ(1 ο» θΓ αι/δριηΓτωχ ΟΟΓΓ. 3^· 7τροσίλ«ίτάρΐ)[σ]ίρ : Μίΐηε ,'

1
.

π·/χ>σ«λΜΓ. ΤΗε ο ΓοΙΙο^ίη^ ϊδ ίηβεΓίεο! »οονε ιΗβ Ιΐηε, αηά οεηεαίΗ ίΐ (ρΓοοίΐί)!/ ηοΐ ραπ οΓ

«-) ί
δ α οΙΐδΓίΐοΐοΓ «ΜοΗ Ηαδ ρ€ΓΗ»ρ3, 1>υ[ηοΐ οεπαίηΐ^, οεεη (Ιοίεΐβά. 37· 1
·

φορτικώτίροί,
ίίτί. 'Ράμτ)( άνατίθψΤ(ται '. Μϊΐηε. 3^· 1

.

ϊπωννμοα, 39· 1
·

σνμπομπινέτω. ΤΗε κ θΓ ΐΗε
άείείεά και αν ϊδ ηοι ΐΐδείί άείείεά, ΐΐιε (Ιείεΐίη^ 8ΐΓθΚεδ 1>εκίηηίη§ αϊ α, αηοΐ ροδδίοΐχ καΰτώι ί

δ

ίο 1>ετέζα ; 5υΐ ΐΗε Γοΐΐονίη;!; *αι δεειηδ ίο Γη»1ίε & και οείοΓε αντφ υηηεοεδδΐΓ/. 4°· 1
·

β°"~
\ίσθί. -ι ι . 7τροσ[ι](μΗ>ον: Μίΐηε. 1

.

τιμα'ί (α ρεΓΓίαρβ ΟΟΓΓ.), καταβίί^αί. 42· άλση · τ* ;

1
.

δ(. 43· '· ' /'"' άπτρήτω, βού\(σθ(, Οΰιτρασίου Πολλιωνοι. Ί Ίϋ· αϊ θΓ βου\(σθαι ι . -ν, πι';ι ·π.
44· & ΟΟΓΓ. ίΓΟΓη Τί. 45· '· άψιίρίσαι (ήΓδΙ ι ΟΟΓΓ. ΓΓΟΠ1 κ

), βουλισθί. 4&· '
· σι7·

χωρώ. 49· 1
·

παραιτούμαι, άνθράατοα. ζΟ. ΡίΓδΙ ο οί μονοιι ρβΓΓίϊρΒ ΟΟΓΓ. 5'· 1
·

23· ^
·

/ϊ-'ί-·^·*."^ (φηβινκόσι α^ρι. 54· '
·

ηγεμονία! βέβαιον

55· 1
·

>τολ»Τ€ίακ,τίμιοι:, φιλάνθρωποι!. §6. 1
.

ττάσι. ίοίλω»· : Μίΐηε. 57· *φ<?)3'>Ί[..... 3·

ΤΗε (Ιείείεο1 ΙεΐΙεΓδ (Ιο ηοΙ δεειη ίο 1>ε§ίη \νίιΗ κ, Ηεηοε κότα «·αδ ηοΐ ΐΗε οπβίηαΐ εη<1ίη§,
Εΐη(1ομτις 18ΠΟί νεΓ^ Ιίΐνεΐ^. Ι.βονλομαι. ζ8. \.ϋμίν. 6θ. 1

.

νιωκόρουί, 6ΐ. \. κληρωτοίιι,
βονλομαι, οι, Κανώπωι. 02. ]. ττα\ιτικάι. 63. 1

·

τρίίτιΪ!. Μ8. ΤΓα«μοι£ν]]«αλα>Ε.
04· 1

. ίοκίίτί, οι, φόβωι. ν γαρ (άρ^χοντα : Ηΐΐηΐ. 65. 1
.

ΰμ'" προσικχθήσονται. τάν ϊν :
ΗϋΠΙ. 6^. 1

.

νμίκ, «χ». 08. 1
.

ί?χ«Τί. 69· 1
·

ττ/ιώτοκ. υ θΓ συναισιι ΟΟΓΓ. ΓΐΌΓΤΙ ι.

7ο. 1
.

πράγμασι. ΤΗΪΓΐΙ ι οί αιμιλλιωι ΟΟΓΓ. ΓΓΟΠΙ ί ; ιΗε ι εκΙδΟΓίρΙ ρεΓΓίίρδ 3
.

ΙαΐεΓ ϊηδεηϊοη.

71. 1
.

ίι>λώσαι, Γ», σννίοτασθαι. ^2. 1
.

οίοι. <τοί σνναγίΐν ΟΟΓΓ. ΓΓΟΠΙ >. 75· 1
·

νμετίρων.

76. 1
.

φιλοτιμηϋίντιαν. 77· '
·

ί'ί'λί'γ^αι. 78. 1
.

ϊ«ίλ«·. 79· '
· προσπγορ(ΰ<α, καταπαΰο~ητ(.

ι θΓ ό\ίθριον ΟΟΓΓ. ΓΓΟΓΠ ο(?)· 8ΐ. 1. £<«£αιοίον, φιλά^ρωττοί. 82. 1. διαμαρτύρομαι Ινα.

83. Ι. φιλάνθρωπων προσφιρωνται. 84. 1
·

πάλιν, οΐκοΰσι. 85. σ θΓ θρησκ(ΐαν ΟΟΓΓ. ίΓΟΓη ι.
86. 1. λνμαιιχαντ-αι. 87. Ι

· οΓι, εγώ. 88. 1. Ίουίαίοιι. 89. 1
·

κ«λ<ΰω,πληω.
•'ίΟ. 1

.

δι/σι ττπΛ?'Πί'. 92. 1
.

ο, €πράχθη. 93* ^
·

αγώσι. 94· '
· ηι**ΐα απηλαύοιτα^.

95· δεΟΟηά α 3.η<1τωκ θΓ αη-αντωιΌΟΓΓ. ; ρεΓΓ)Ερ3 απανοκ \νΐδ (ΪΓδΙ λντίΐΐεη. 9^· '
·

νροσίίσθαι.

98. 1
.

άναγκασθήσομαι. 8 θΓ ίί ΟΟΓΓ. ΙΠΊιι μ. ΙΟΟ. 1. τίνα. ΙΟ2. 1. φιλανθρωπιαί.
103. 1

.

ϊγώ, άνωτάτω ; [Γιε 80ΓΪ1)ε λνΓΟίε ανατωτωι, ΟΟΓΓεθΙε(1 Λε ω 011[ ονεΓΐθθ1ίε(1 ΐίΐε α (Ηυηΐ).
τη» : 1

.

ρεΓΓίαρδ την, οαΐ δεε ΐΗε οοπΐΓηεηΙ»Γ}'. 104. 1
.

οϊκίίοΓ ήμϊν (ι ΟΟΓΓ. ΓΓΟΓΠ ω), η οΓ

υπαρχουσης ΟΟΓΓ. ΓΓΟΓΠα. 105. 1
.

ίτιιίρωι (δΟ ΐη 1
.

Ιθ8) μαρτυρώ. Ιθ6. 1. νμων, φιλοτιμία.
ΙΟ7· 1

.

τον αγώνα, κίχρηται ([ητ<] ί
δ Γε3.<1ΓοΓ Γε&δΟΠδ θΓ δρίοε). 1 09. \.*Κρρωσθ*.
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TRANSLATION

A. The Prefect's Proclamation.

Proclamation by L. Aemilius Rectus : Since the whole populace was unable,
owing to its numbers, to be present at the reading of the most sacred and most

gracious letter to the city, I have deemed it necessary to display it publicly, in
order that reading it individually you may admire the majesty of our god Caesar
and show your gratitude for his goodwill towards the city. Year 2 of Tiberius

Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, 14th Neos Sebastos.

B. The Emperor's Letter.

I. The Address.

(1) Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, Pontifex
Maximus, holder of the Tribunician Power, consul designate, to the city of the
Alexandrines, greeting.

II. The Preamble.

(%) Ti. Claudius Barbillus, Apollonius son of Artemidorus, Chaeremon son
of Leonides, M. Julius Asclepiades, C. Julius Dionysius, Ti. Claudius Phanias,
Pasion son of Potamon, Dionysius son of Sabbion, Ti. Claudius Apollonius son
of Ariston, C. Julius Apollonius, and Hermaiscus son of Apollonius, your
ambassadors, having delivered to me the decree, discoursed at length concerning
the city, directing my attention to the goodwill towards you which for many

years past, you know, you have found stored up in me ; for you are by disposi
tion loyal to the Augusti, as is manifest to me by many tokens, and in particular
have shown and received many good offices in relation to my house, of which (to
mention but the last instance, disregarding the others) my brother Germanicus

Caesar is the supreme exemplar, addressing you more frankly, by word of mouth.

Hence I gladly received the honours given me by you, though I am not partial
to such things.

III. The Honours Voted.

(3) In the first place I permit you to keep my birthday as a Dies Augusta
in the manner stated in your own proclamation.

(4) I agree to the erection by you in the places specified of the statues of
myself and the members of my family ; for I see that you have been zealous to
establish on every side memorials of your loyalty towards my house.

(5) Of the two golden statues, that of the Pax Augusta Claudiana made at
the suggestion and earnest entreaties of my very good friend Barbillus was
refused by me as it appears too offensive, and is to be dedicated to Roma ; the
other shall have a place in your processions in the manner you think best on

name-days ; and with it let there be also a throne adorned with whatever decora
tion you wish.

(6) It would perhaps be foolish, while accepting so great honours to refuse to
introduce a Claudian tribe and sanction sacred precincts for each nome of Egypt ;
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Ι ρεπηίΐ χου ΙχηΗ ίο ίΕΐ<ε ίΗεβε πιεΕ5ΐΐΓεδ, ΕΠΟ", ϊί χοιι \νί.·5Η, Ιο δεί υρ
ίΗε εςυεδίπΕη δίΕίυεδ οίνίίΓΗκϊυδ Ροΐΐΐο πιχ ρΐΌοιίΓΕίοΓ.
(7) Το ίΗε εΓεοίίοη οί ΓουΓ-ΗοΓ5ε οΗΕΠοίδ \νΗίοΗ χου άεδΪΓε Ιο εδίΕοϋδΗ ίη

πιχ Ηοηουτ Εί ίΗε εηίΓΕηοο<> ΐηίο ίΗε οουηίΓχ Ι §ίνε πιχ οοηβεηί ; οπέ Ιο οε Εί
ίΗε ρΐίΐοε οΕΐΙεϋ ΤΕροδίπδ ϊη υΒχΕ, οηε Εί ΡΗΕΓΟδ ίη Α1εχ3.ικ1π£, ΐΗε ίΗίπί Εί
Ρείϋδίιιπι ίη Εξγρί.
(8) Ι άερΓεοΕίε, Ηοννενεΐ", ΐΗε Ερροίηΐιτιεηΐ; οΓ 3. Ηί^Η-ρπεβΙ Ιο πιε ζηά ΐΗε

ΟΓεοΐίοη οί ίοηιρίεδ, ΓΟΓ Ι οΌ ηοί ννίδΗ ίο Βε οίΓεηδϊνε ίο τηγ οοηίεηηροΓΕΐ·ίε5,
Ι Ηοΐά ΐΗΕΐ ΒΕΟΓοά ί^ποβ ΕΠΟ ΐΗε Η1<ε Ηανε ί>γ Ε!! Ε^ΟΒ οοεη ΕΐΐΓΪοαίεά οηΐχ ίο

^οάδ Ε3 ρεουΙϊ&Γ ΗοηοιίΓβ.

IV. Τ/ΐ6 Ρανοαπ Αχ&βά.

(9) ΟοηεεΓηϊη^ ίΗε Γεςυεδίδ ννΙιΐοΗ χου ΕΓβ ΕηχίοιίΒ ΐΗΕί Ι βΗουΙ
Ι (3εοΐ(ίε ΕΒ ίοΐΐοννβ : Το αΐΐ %νΗο Πίνε Ιιεοοιτιε ερΗεΒϊ άο\νη ίο πιγ ρπηοίρΕίε
Ι 5εοϋΓε ΕΠΟ οοηβπη ίΗε ΑΙεχΕΠ^ΠΕη αϊίίζεηΒΗίρ \νίίΗ Ε!! ίΗε ρΓΪνϊ1ε§ε5 ΕΠΟ
ΕΐηεηΐΐϊεΒ ε^'ογεά 1>γ Λβ οίίχ εχαερί οηΐγ ίο 5υοΗ ΕΗ πίΕχ ΙίΕνε ίπίΓυόεά ίΗοηι-
κείνεδ Εΐηοη^ γόη αηά ^ηΐήνεό, ίΗου^Η ΒΟΓΠ οΓ δεηάΐε ΓηοίΗεΓβ, ίο οεοοπιε

ερΗεοϊ ; ζηά ηο 1ε$5 ΐδ ϊί ιηγ \νί!1 ΐΗΕΐ Ε!! ίΐιοδε ΓΕνοιίΓδ βΗΕίΙ Βε οοηίιπηεο' ννΗίοΗ
\νεπε §ΓΕηίεά ^ου ί>γ π\γ ρι·ε(1εοε55θΓ5 ίη ίΗε ρπηαρΕίε ΕΠΟ* 1>γ 1«ίη§5 ΕΠΟ ρπείοαίί,
Ε8 Όίνυδ Αια§ϋ8ίιΐδ Είδο οοηίιπηεϋ ΐΗεηι.

(ίο) Ιί ίδ ιηγ \νί11 ίΙίΕί ΙΗε ηεοεοή οί ϊΗε ίεπιρίε οί ϋίνυδ Αυ§υδΙιΐδ Εί ΑΙεχ-
ζηάτϊζ δΗΕΠ οε οΗοδεη ογ Ιοί ϊη ΙΗε δΕίηε \νζγ Ζ5 ίΗο$ε οί ίΗε δΕπιε Όϊνυδ

Αυ^υβίυδ ΕΙ ΟΕηοριΐδ ΕΓε οΗοδεη ο>' Ιοί.

(ι ι) Ιη χοιίΓ ρΐΕη ίοΓ πίΕΐίΐη^ ΙΗε ηιιιηϊςΐρΕί ηΐΕ§ΐδΐΓΕαϊεδ Ιπεηηίίΐΐ χου
5εεΐΏ ίο ηιε ίο ΠΕνε δΗο\νη ^ΓεΕί ννίδαΌηι ; ίοΓ ίηε πίΕ^ϊδίΓΕίβδ, ΐΗπου^Η ίεηι· οί ίΗο
αοοοαπί \νηίοΚ ίΗεχ \\'Ϊ11 ΗΕνε ίο ^εη^3ε^ ίοΓ ζιιγ άεΐϊηςυεηοίεδ, ννίΐΐ 5εη»νε \νϊίΗ

οΪΓουηίδρεαΙϊοη ϋυπη^ ίΗείΓ ΙεΓΠΐ οί οίΉοε.

(ι 2) ΑΒ ίο ΐηε ςαεδίίοη ο{ ίΗε δεπΕίε, \νηΕΐ \νΕδ γο\ιτ ουδίοπι υηάεΓ χοιιι-

1ίΐη§5 Ι οαπηοί βαχ, ουί ίΗΕί χοιι ΠΕ<! ηοί Ε βεπΕίε υηόεΓ ίΗε Αυ^υδίί λνΗο
ΠΕνε ρΓεςεύε^ ηιε γο\ι 1<ηο\ν \νε!1. 5ϊηοε ίΗεΓείοΓε ΐΗίδ ίδ Ε ηενν ρΓοροδΕί ηονν

βΓδΙ πιοοίεθ ΕΠΟ ΐί ΐβ υηαεΓίΕΐ'η ννΗείΗεΓ ίί ννίΐΐ Βε ίο ίΗε αάνΕΠίΕ^ε οί ίΗε αϊίχ
οί π\γ οννη ΐηΙεΓεδίδ, Ι Η&νε Λνηίίεη ίο ΑεππΠυΒ Κεοίυβ ίο Ηοΐά ΕΠ ίηςυΐΓ>'
ίο ίηίοΓΠΐ ηιε βοΐΗ ννΗείΗεΓ ίΗε ΟΓάεπ δΗουΙά Ηε αοηδίίΐυίεά ΕΠΪ!, ίί ίΗίδ

δΗουΙά 5ε άεοίο'εά οη, ίη \νΗΕί \νΕ/ ίί ΪΒ ίο οε ίοΓπιεό.

V. ΤΗε ^ε^^ϋ^$^ιΟ,Ηίείίοη.

(13) Αδ ίο ίΗε ςυεδίίοη ννΗίοΗ οίχου \νεπε τεδροηδί&ΐε ίοΓ ίΗε τίοί 3.ηά ίευά

(ΟΓ ΓΕίΗεΓ, ίί ίΗβ ΙηιΐΗ πιυδί Βε Ιοίά, ίΗε λνΕΓ) ΕβΕΪιΐδί ΙΗε /ε\νδ, Ι ννΕδ υηννίΐΐίη^ΐο
οοηιπιίΐ πιγδείί ίο Ε θεαάεο1 3ϋά§επιεηΙ( ίΗου§Η γοντ ΕπιθΕ35ΕάθΓ8, Εηά ρΕΓίΐεα-
ΐΕΓίχΌίοηχδίιιβδοηοίΤΗεοη, ρΙεΕάεά γο\ιτ οΕΐαβε \νίίΗ ηιυαΗ ζεΕί ίη οοηίΓοηίαίίοη

(\νίίΗ ΐΗείΓ ορροηεηίδ), &ηά Ι ιηυδί Γεδεπνβ ΓΟΓ ηιχδείί ΕΠ ϋηχίεΐόίη^ ίπάί^ηΕ-
ίίοη Ε^Είηδί \νηοενεΓ οΕυδεό ίΗίδ Γεηελνεο1 ουίΒΓεΕίί ; ουί Ι ίεΐΐ γο\ι ρΐΕΐηΙχ ίΗΕί
ίί γο\ι άο ηοί άεδίδΐ ίΓοηι ίΗίδ 1>Εηείιι1 ΕΠΟ! οΗδίίηΕίε πιυίυΕί Ηοδίίΐίίχ Ι δΗΕΠ ρεΓ-
ίοΓοε οε οοπιρείΐεά ίο δΗο\ν \νΗΕί Ε Ηεηενοΐεηί ρπηαο ΟΕΠ Βε \νΗεη ΙιίΓηεά ίο 31

ϊηάίςηΕίίοη. (14) λΥΠεπείοπε Ι οο^ιίΓε χου χει οηοε Ε§Ε!Π ίΗΕί, οη ίΗε οηε
ΙΗε Αΐεχ&ηάπηεδ δΗονν ίΠεπιβεΙνεκ ίοΛεΕπης Εηά Ιίίηάΐχ ΙοτνΕΓάδ ίΗε )ε\νδ ΛνΗο

ίοΓ πίΕηχ χεΕΓδ Η&νε άννεΐί ίη ΙΗε δΕπιε οίίχ, Εη<1 οίΓεΓ ηο ουίΓΕ^ε ίο ΐΗειη ίη ίΗε



[1912] Ο.ΑυΌΐυ5 ΤΟ ΤΗΕ ΑΙΕΧΑΝΟΚΙΝΕ5 ν)

οχεΓθίδ€ οΓ ΙηεΪΓ ίΓ3(Ηίΐοη3ΐ \νοΓ5Ηίρ ουί: ρεπηϊΐ ΐΗεηι Ιο οοβεΓνε ΙηεΪΓ ουδΙοαίΗ 3δ
ϊη ΐΗε ΐΐπιε οΓ Όϊνυ5 Αιι§υ5ίϋ5, ννηΐοη οαβίοπίδ Ι αίβο, 3ίίεΓ Πεαπη^ Βοίη δίάεδ,
η3νε εοηίίΓΓηεο' ; 3ηο", οη ίΗε οίηεΓ $κ1ε, Ι Βία ίηε )ε\ν$ ηοί ίο ουβ/ ίηεπίδείνεδ
;ιοοαί 3Π}ΊΗίη£ οεχοηά \νη3ί ίΗε/ Ηανε Ηεΐά ΗίΐΗεΓίο, ζηά ηοί ΗεηοεΓοΓίΗ, 35
ΐΓ γόη ΑΠΟ ίΗεχ ΗνεοΙ ίη ί\νο α'ίϊεδ, Ιο δεηο" ί\νο επιθ353ίε5 —Ά ΐΗϊη£ δυοΗ 35 ηενεΓ
οοουπ-εά ΒεΓοΓε ηο\ν — ΠΟΓ Ιο δίπνε ίη §)τηη3δΪ3π:Ηίο ΟΓ οοδπιείϊο §3ΐηεδ, Βιιί
Ιο ρΓοηί Βχ \νΗ3ί ίΗεχ ροδδεΗδ, ζηά εηρχ ίη & οίίχ ηοί ίΗεΪΓ ο\νη Ηη αουηοΈηοε
οί &11 ξοοό ΐΗίη§5 ; &ηά ηοί ίο ίηΐπκΐυοε ΟΓ ίηνίΐε }ε\νδ ννηο 5ΕΪ1 ο!ο\νη ίο ΑΙεχ-
ίΐηϋπα ΓΓΟΓΠ 5γτΐ3. ΟΓ Έξγρϊ, ίΗυδ εοπιρείΐίη^ Γηε ίο οοηοείνε ίΗε ξτεζίετ
δαβρίοίοη ; οίΗεΓννίδε Ι \νί!1 ί>γ Ά\\ Γηειη5 ίίΐΐίε νεη^εαηοε οη ίηεπι 35 ΓοΓηεηίίη^
Ά §εηεΓ3ΐ ρΐ3§υε ΓΟΓ Ιηε \νΗο!ε \νοΓΐά. (15) Ιί, άεδίδίίη^ οη οοίΗ δίάεδ ΓΓΟΠΙ
ίΗεδε ρΓοεεε<3ίη^5, γόη 3Γε λνϊΐΐίη^ ίο Ηνε ννίΐη ηΐϋία3ΐ ΓθΓθε3Γ3ηοε 3ηά 1:ίηά1ίηε55,
Ι οη τηγ βίάε \νί!1 οοηίίηυε ίο άίδρ^χ Ιηε ίίηιε-ηοηοιίΓειί δοΐίοίίυο'ε ΓΟΓ ίηβ

οΓ ίΗε άίγ, \νίΐΗ ννηίοη πιγ Γ3Γηίΐ7 Η33 3 ΐΓ3άίίΐοη3ΐ

VI. Ουη^ηεΐοη.
(ιό) Ι ίεδίΐίχ· ίο ίΗε οοηδίαηί ζε3ΐ ΓΟΓ χουΓ ίηίεΓεδίδ ννϊίη \νηϊοη οη ίΐιίδ

οοο3δίοη 3ΐδθ ΐηγ ίΓΪεηά Β3Γθί11υ3 η35 εχεΓίεο1 ηίπίδεΙΓ ίο ΓυΠηεΓ χοαΓ α3ΐΐδε οείοπε
πιε, 35 3ΐκο ίο Ιη3ΐ οΓ πιγ ΓΓίεηο1 Τι. €ΐ3ΐα(1πΐ3 ΑΓοΗίοίιΐδ. ΡπΓε\νε11.

ι. ΡΟΓ Γ,. Αεηιίΐίιΐδ Κεοΐα» δεο ϋίΙΙΰηΙ)6Γ§;6Γ, ΟΓ. ΟΓ. /«ΛΤ., ϋ, ρ. 372 Γ
., ΟϊηΐίΓεΙΗ,

ρ
. ζ;.

_
.

6
.

ί'κθιΊναι : ί. ε., ώε \Λ.\χηρτοροη(η ; Λίδ ϊδ Ά οΕδβ οΓ ρΓοροα'Ιίο, Ιιυί ηοΐ ίη ιΗβ ΐβοΐιηίςαΐ
δεηδε 35 αρρίίεά ίο αώ^ηρίίοηα : δβε »1>ονε, ρ. 4·
8. μίγαλιάτητα : ίΗε ΟΠ&1Π3.1Ιοοίίδ ΙΠΟΓβ Ιίΐίβ -λ<στι;Γσ.

13. «
β : ΐΗε ι ί§ \νπΐΐεη ονβΓ ίΗε Ιίερίηηίηο; οΓ ΐΗβ θ ΟΓ νίαε νεκα. ΡβΓΗαρδ ΐΗεΓεΓοΓε

οηε β§υΓε ίδ οοΓΓεοΐεά ίο ίΗε οΐΐιεη

14 ί· ΟΊίίικϋαδ αϊ ίΐΓδί <1εε1ίηε(1ίΗε Ιίΐΐε Ρ&ΙεΓ ΡαΐΓΪ^β, \νΗίο!ι Ιιβ 3.δ5ϋΐηε<3οηΐ}· 1>εΐ\νεεη
ίΗε 6ΐΗ άπα ίΗε 1 2ΐΙι οί )3ηα3Γ/, Α. ο. 42 (Ρ»ιι1}·-\νί88θ«τ»·ΚΓθ11, ϋϊ, 2787).

1 6
.

Ύιβίριοι Κλαύδιοτ Βάρβι\\ο! : ιΗε η3Γηε, £πιιηίη£ Α εοηΓυδίοη οΓ Γ 3,η<3 /, \νΗίεΗ

Ϊ8 1ί1;ε1χεηουςίι ίη αη Ε^ρΐίαη δοπίιε, ίδ Ιΐΐ3ΐ οί Τι. Οίαυάίαβ Βϊΐ&ίΐΐιΐδ, ίΗε ρΓείεαΐ υηάεΓ
ΝεΓΟ (Ταοίΐυβ, Αηη., χίϋ, 22 ; Ρΐίηχ, Λ'. Η., χΐχ, ι, 3; 5εηεο3, ζ)αα(5ΐ. ΛΤα/., ίν

,

2, 13), «'ΐιο
\ν»δ νεΓ^ Ιίΐίεΐ^ οΓ ε^δίεπι οπ^ίη (Ο^ηΐίΓεΙΙί, ρ. 30 Γ.

) ; Ι»ι[ ίϊ ίδ ηο[ ρΓο^αΒΙί: ιΗϊΐ ιΐιε ρΓείεει
Η&(1 αη^ εοηηεχίοη \νΐΛ ΑΙεχΒ,ηάπα, ίΐηιΐ πιοΓε Ιίΐίεΐ/ Λε ηαπιε ίδ ιΐιε 1;ηο\νη Βάρ^λλοι, ΓΟΓ
\ν!ιίο1ι βεε Ρίείδί^ΐίε, Ναηκηδικ/ι. ΤΗε 3ΐηΙ>ΐδδ3(]θΓ τα&ν εοηεβίναΙ)1ν 5ε ίΗε ΛβίΓοΙο^εΓ
δροΐίβη οΓ 0)' ϋίο (Ιχνί, 9ι 2) 3·δ οηε οΓ τοϊί άριστοι: αϊτών (αστρολόγοι) 3.ηά εηιρίονεά 1>^
Υεβραδίαπ, λνΗο ίδ αίδο πιβηΐίοηειΐ ί>γ δυείοηίυβ, ΝΙΓΟ, 36. Ηε \ναβ οίεαπί^' & ΠΙΛΠ Ο

Γ

βοπιε
•:.· ;ι. Ιί πμ (ηοιε ΐΐΐδΐ Οΐ3υ<ίίϋδ δρειίΐδ οίουΓ ΒαΓ^ίΙΙυδ (Ι

.

105) ηδ τώι <μώι ίτ(αι)ρωι ; οΓ. ΐοο 1
.

36) ;

Ιιαι ΐηεΓε ίδ ηο ενίάβηαε ώ3£ Ηε ννϊβ 3 Κ.οπΐ3η οίιίζεη, ζηά ίηβ οηΐ}· Ιοο3ΐίιν νίιΐι \ν!ιίςΗ \νε
Ιΐ3νε αϋΐΗοΓίΙ^ ΓΟΓ οοηηεοΐίη^ ηίιη ί

δ

ΕρΗεδυβ (Ρίο, /. ^.).
ΆττολλώΐΊΓ Αρτεμίδωρου : ίΗε Π3Π16 ί

δ ιοο οοπιπιοη Ιο ]ϋδΐίΓ>' υκ ίη ίόεηιίΓ^ίη^ ιηίδ πι^η
\νίΐη ίΗε ΆίτολλώΐΊίίι ΤΗ Αιγύπτιοι πιεηΐίοηειΐ ί>γ ϋίο (Ιίχ, 29, 4)> ΐηου^Η ίΗε (33ίε βυίΐδ. ΤΗε
Άροΐΐοηίϋδ ΟΓαεοαδ' πιεηΐίοηεά 35 3 ΓΗεΐοπεΪ3η Ι))· 8εηεο3, €οηΐΓοι·., γ

, 4, 3· '5 οΓεοιίΓδε
Ιοο εΛΓΐ^.
17. Χαιρήμω» Λ.(ονϊδου : Ηείε 3ΐ Ιεαδί νε εεΓ^ίη!^ Γηεεί \νίιΗ 3 Ιίηοννη ρεΓβοη, νίζ. (Ηε

\αιρήμων ό φιλόσοφο! (Ηίΐ!ιΙ,ι>, ΐ. V. Δ»οι/ίσι«ί Ά.\ίζαν&ρ(ύί, εά. ΒεΓηΗ3Γ(1)', 1394)1 ^ΟΓ\νΗθΠ1 δεε
ΡϊυΙ^-λνίδδοχνα-ΚΓοΙΙ, ί. ν. ΟΗ^ίΓεπιοη 7 (»'> 2025-7)· ^β ^° η°ι> ίη<1βεά, 1;ηο\ν ίΗε ηαπιε
οΓ ιΗ3ΐ ΟΗ3εΓεπιοη'5 Γ3ΐΗεΓ, Ηυΐ Ηε \να5 βη ΑΙεχ3η<1πηε, 3 πιαη οΓ §Γε3ΐ άίδΐίηειίοη 3η<1\νίι!ι

ΙιτρεΓίαΙ εοηηεχίοηδ (Ηε »3δ Λ ΐε3θΗεΓ οΓ ΝεΓΟ, 8υί<ΐ3δ, ί. ν. 'Αλίξανίρο: ΛίγαΊοι, ΒετιΛίΆτάγ,
204), αηά ίΗε ά"3ΐε Βΐιίιβ ρεΓΓεαΐ!>·. ΙΜοΓεονεΓ Ηε \ναδ Ηοδίίΐε ίο ίΗε ^ε^ν5, 3η<1)οδερΗυδ,
^. Αρ., ί, 288-303, Γερίίεδ 31 δΟΠίε Ιεη^ΐΗ ΙΟ Ηίδ Αιγυπτιακή Ιστορία.
Μάρκα: Ιούλιοι

'

\σκ\ηπιάαηι : ρΓθΙ)3ΐ)1}·, 3δ ΡίθΓ. Κοδίονίζείϊ ροίηΐδ 001, ίΗε }ΐΐϋυδ
Αδε1ερΐ3(ΐ85, φιλόσοφο:, οΓ Ρ. ¥α.γ. 82 3η<387.
Γάίοτ Ιούλιοι ΔίθΜ/σιο(ί) : ηο ύουΙ}( ιΗε ρεΓδοη αΐΐαάειΐ ίο ύγ ΡΗίΙο, Ιη ΡΙ., 4, ζο

(Μ. 52°). Διονύσιο» οημοκύποι κτλ.·, Ηε ίδ 3ρρ3Γεηΐ1}' πιεηΐίοηεά Ιιείονν (1
. 76; 8βε Ι. 2ο, η.)
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35 ΐΗε εΗίεί εχροηεηΐ οί ΐΗε Αΐεχαηάπαη εαδε α^αίηκΐ ΐΗε }ενδ. Αιηοη£ ιΗε
οΓΡ. Οχ)·, χ, 1242 (α ιηίδδίοη αρραΓεηΐΙν δεηία&ουΐ Α. η. 11ζ, αεΓίαίηΙγ ηοι ΙαΙεΓ ΐΗαη ΓΙ^ αικί

ρπΛίΛΙν ηοι βείοΓε ιιι ; βεε \ν. λΥεβεΓ, ΗΐΓπια, 1, 19151 8ο) απέ α ϋίοηνδίυδ αηά α ΤΗεοη ;
ΐΗε ΙαΙίεΓ, ουί ηοι ΐΗε ΓοπηεΓ, τεαιίΓδ ϊη ιΗε ' Ραυίυδ αηά Αηίοηίηυβ Α^ία

'
(εαήγ Ηαάπαη),

;ιηά ΐη €. Ι. Ο. 4734 (= ϋΐΐΙεηοεΓ§6Γ, ΟΓ. ΟΓ. ΙΗΜΓ., η, 682; Ι. Ο Κ.ΟΓΠ. ί, 1196), αη
πι^Γπρίίοη ρΐΌοα&Ιγ ννηιίεη ϊη Α. ο. 130 (Ι^είΓοηηε, Σα 8ίαΙ«( νο^αί^ ά( Λίαηηοη, ρ. ιδι ;
δο Ιοο Οΐΐο, ΡΗίίΙΐΓ ιιηά Τοηριΐ, \, ρ. 197 >' §εε Ηο\νενεΓ Ο. Ι. Ο. ϋϊ, ρ. 1203, οοΐ. 2

), \νε

Ηανε Γάιοί Ιούλιοι Διονύσιος αρχιοΊκαστήί, θίωνοι άρχιοΊκαστοϋ ύοτ και πατήρ. Ιη Ρ. Οχγ. ΐ, 33
νεΓδο, ΐν, 6 Ά ΤΗεοη ίδ ηαηιεά απιοη£ ΐΗε Αΐεχαηάήαη

'

ΓηατψΓδ' ; αηά 6ηα11}' ίη Ρ. Οχγ. ίί
,

268, ι (Α. η. 58) \νε Ηανε α θίωη άρχιδικα[στ]ήι. ΤΗε ίαΐΗεΓ οί ΟΙΙΓ Όϊοηνδίυδ, αδδυηιίη^ Ηίδ
ίάεηΐίΐχ ^ΐιΚ ιΗε πιαη ηαιηεά ϊη 1

.

76, \ναδ ΤΗεοη. ΤΗβ ηαιηεδ ΤΗεοη ίΐηά Οίοη)··8Ϊϋδ
οί οοιίΓβε οοηηπιοη, 13111ίη νίε\ν οί ΐΗε ρΓαοΙϊοε, ΒΟ ίτεςυεηΐ ίη Ε^ρΐ, ί>γ \νηΐαΗ α βοή
^ϊνεη ηίδ §Γ3.ηάίαΐΗεΓ'δ ηαηιε, ϊ

ΐ ΐδ νεΓ}' ΐεπιρίίη^ ίο οοηηεοί ΐΗεβε ναποιίδ ρεορίε, ,ιΐι

ϊοΐγ Ιιείοη^ίη^ ίο ιΗε ηί§Η ΑΙεχαηάΓίαη ΕίπδΙοοΓαοχ 3.ηά βενεπειΐ οί ΐΗεηι Ιιηοννη ίο ηανε

οοουρίεά ίπηροΓίαπί οίΒοϊ»! ροδίΐίοηδ. \νεοεΓ (ΗΐΓτηα, \
,

49 £
) ΐίΐεηιϊβεδ Ιΐιε Όΐοη^δίυδ

οΓ Οχ^. 1242 'ννίΐΗ Λε Διονύσιος Αλί ΑιΚ'/ΐίΐ'ϊ οί δυϊίΐΕβ, (Ιεδοπίεά αδ ρυρϋ αηά δΐιοοεβδΟΓ οί
ΟΗαεΓεπιοη, \ν·1ιοηι λνε Ηετε βηά αβδοοιαίεά ννίΐη ΟΠΓ Ο. }υ!ΐυδ Βϊοη^δϊιΐδ. Οκο (/. ^

.'
)

ταίδεδ

ιΗε ςυεδίίοη ΛνΗείηεΓ ιΗε αΓοηΐάίοαδίεδ οΓ Α. η. 58 *3·8 ΐηε ΓαΐΗεΓ οί ΙΗε Όϊοηγδϊϋδ οί 0
.
1
. 0.

4734» λνηο άεδοπ&εδ ΗίπίδεΙΓ &δ δοη οΓ α ΤΗεοη, άρχι8«αση)ί. ΤΗίδ δεεπίδ ίπιρίΌβϊΜε, ενεη
αβδυηιϊη^, ντίΐΐι Οΐΐο, ΐΗαΐ Τηεοη Ιιεε&ηιε 3ΓοηϊάΐθΕ8ΐεδ ·ννηεη νεπ^ γοιιηξ αηά ιΗε )Όαη§^εΓ
ϋίοη}'δϊυδ «'ηεη νεΓχ οία. Ιϊ <3οεδ,ηοννενεΓ, δεεπι ηο£ υηΐίΐςεί^, ϊΓ ΟΙΙΓ Ο. }υ1ϊιΐ3 Βίοηχδίϋδ
Λν&δ Ιηε δοη οΓ α ΤΗεοη, ΐΗδΙ ιΗε ΤΗεοη οΓ Α. ο. 58 «'38 Ηϊδ δοη αηά ιΗε Όίοη^βΐυδ οΓ Οχ^.
1242 Ηίβ §;ΓΕΠ(38οη. \ΥεοεΓ ϊβ ηο οΌυοΙ τϊ^Ηΐ ίη Γε£απ3ίη°; ϋΗε ΐΕδΙ-ηαπιεά &δ αη οία ιηαη

(' εΓ πΐϋδδ εΐη δϊεοζΐ^εΓ ςεννεβεη δεΐπ-') ; υη<3 ϊ
Γ \νε Εδδΐιηιε Ηίηι ίο Ηανε οεεη, δΐ/ι 78> ηε πια^

Ηανε Ηαά Λ δοη βίτεζάγ ίη ηιίάάΐε ΗΓε, ΗίηίδεΙΓ \νίιΗ &η αάαΐΐ δοη. Ηεηεε ιΗε ΤΗεοη
οΓ Οχγ. 1242 αηά οΓ ιΗε

' Ραυίιΐδ &ηά Αηίοηΐηϋδ Α(/α ' πιαγ οε ΙΗε δοη οί ΐΗίδ Βίοη^δΐαδ,
•ννΗο,βίηοε Ηε ΐοοίί ρζτΐ ϊη ΙΗε εηη^ίΐδδγ υηάεπ ΤΓ^ΪΠ Ιιιιΐ ηοι ίη ΐΗαΐ υηάεΓ Η»(1παη, ν&τγ
Ιίΐίεΐ/ Λεά ίη ιΗε ίηΐεΓν»!. Α }ιιϋιΐδ ΤΗεοη, εχ-&ΓθΗϊ(3ίθΕδίεδ &ηά αείααΐ Η}'ροιηηειηιΙο-
^ΓαρΗιΐδ, οοουΓδ ίη Ρ. Τεοΐ. ϋ, 286 = Μίΐΐείδ, ΟΛηίί.Β^ (αΓίεπ Α. η. Ι2ΐ) αηά ίδ ηο (Ιοιιοΐιο

Ε
ε

ίάεηΐίίΐεά \νίι!ι ιΗε ΓιΐΗεΓ οί ιΗε Όίοη^δίυδ οΓ €. Ι
. Ο. 4734» ρετΗίΐρδ ννίιΗ ιΗε ΤΗεοη οΓ Οχχ.

1242 Άηά οΓ ιΗε

' Ρ&ιιΐυδ αη<3Αηίοηίηιΐδ Α^^α '. ΤηεΓε ίδ α οηΓοηοίο^ίοαΙ οϋίδουΐΐ/ ίη ΐΗίδ, ίΓ

\νε ΐαΐίε €. Ι. Ο. 4734 Ιίΐεπίΐΐΐχ 3.8 ηιεαηίη^ ΐΗαΐ Όίοη^δίυβ'δ δοη \ναβ ΕΓοΗίάίοαδΙεδ ; οαΐ 23
Οιΐο ροίηΐδ ουί (ί

,

ρ. Ι97)> Ιη'8 'δ η°ι ζΛϊοΙυΙε!/ ηεοεδδ&Γγ; ιΗε \νθΓ(1ίη§ οΓ ιΗε ίηδοπρίϊοη
τη&γ Ιιε Ιοοδε &η<3 ίηεχαοΐ. ΡεΓΗαρδ, ΗοννενεΓ, ΙΗε Ιαβί ΤΗεοη πι&γ Ηανε οεοοπιε αΓοηί-
ίΐίααδίεδ νεΓγ νουη^ ; ννε <1ο ηοΐ Κηονν ΐΗαΙ ΐΗίδ ν&δ ίπιροδδίΐιίε. Ηεηοε ιΗε Γο11ο\νίη£
(οΓ οοιίΓδε ςυίΐε €οη]εοΐαΓα!) §εηεα!θ£)' ιαΆγ οε οοηδίΓυεΙεά :

—ΤΗεοη —0. |ηΙπκ ϋίοη^δίιΐδ,
εηνοχ ίη Λ. ο. 41—ΤΗεοη, ΕΓοΗίιϋο&δίεδ ίη Α.η. 58—ϋίοη^δίυδ, ριιρϋ αηά δΐιεοεδδΟΓ οί
ΟΗ^επεπιοη, εηνο}·, αβ &η οΐιΐ πιαη, «>*·. Α. ο. ιΐ2—}υϋιΐδ ΤΗεοη, εηνογ 'ννίΐΗ Ηίδ ΓαίΠεπ
«>·<·. ιΐ2 αηά Λνίΐϋουΐ Ηίηι αϊ ΐΗβ οε^ίηηίης οί Ηαάηαη'δ τεί^η, αΓοΠίάίεαδΙεδ αϊ αη υη1^ηο\νη
<3αΙε— Ο. }ιιϋυδ Όίοη/δίυδ, αΓεΗίάίοαδΙεδ ίη Α. Ό. 130 —ΤΗεοη, ροδδίοΐ^ ΕΓοΗίάίοαδΙεδ βεΓοπε
ιΗαΐ άαΐε. Α η ο^εοΐίοη Ιο ΐΗεβε ίάεηΐίήοαίίοηδ ίδ ιΗε αοδεηοε οΓ ιΗε Κοπιαη §εηΙί!ε ηαπιε
ίη δβνεΓα! οαδεδ, ε. ξ. ίη Οχγ. 1242 αηά Οχ^. 208 ; ουί α οοπιραπδοη οΓ 1

1
.

17 αη(1 76 οί ιΗε

ρΓεβεηΙ ΙεΐΙεΓ δυ^ςεκίδ ΐΗαΙ ιΗε υδα§^ε \ναδ ηε£%εηΐ, ενεη ίη αη οβϊείαΐ (Ιοευιηεηΐ ; αηά δεε
ΓΟΟ ιΗε τεπιαΓίΐδ οί Οΐΐο, Ρη'αίιτ νηά Τιηρά, :, 34ι Χ984> Γ99 '· ΚοδοΗαΙιεΓ, Ζ. ά

.

$αν.-8/.,
χχνίίί, 258 ί

.

Οχ)·. 1242 \ναδ ηοΐ ίιβεΐί οίδοίαΐ, (Ηοα^Η ρποοαΜ^ οαδεά οη ΐΗε οΐΰείαΐ Αε/α,
λνΗΠε Οχγ. 208 ί

δ α &ργ οη\γ.

1 8. Ζαββΐωνο!·. Ηαπίΐγ αηγίΗίη^ οΓ Λε σ τειηαίηδ, ουί ιΗε τεαάίηο; ίδ νεΓ/ ρΓΟ^αοΙε.
Ζαμβίων αηά Σαββίων αιε άοιιοΐΐεδδ ν·3ΓΐαηΙ ΓοΓηΐδ οΓ ΐηε δαπιε ηαπιε; ΓΟΓ (Ηε δεοοηά δεε

}οδερΗυδ, Αη/., χν, 47 ; ^· Ι· Ο· ^ά. 2113 ο (Ταυπο ΟΗεπδοηεδε) ; ίθΓ ιΗε βΓδί Ο. Ι. Ο.
2Ι3°> 57 (Αηαρα ϊη ΟίΓοαδδία) ; Ι

. Ο. Κοπι. ί, 920 (Ταη3ίδ). Ιΐ δΗουΙάοε δεπιίΐίο, αηά ΐΗου^Π
ηοΐ ίουηά ίη ΡΓείδί^Ιιε, Ναηκηί^ίι, ίδ ηο άοιαοί εοηηεοΐεά ννίΐΗ ιΗε οοπηπιοη Σαμβάι, ΛνΗίςΗ
α^αίη ηιαγ οε τείαΐεά ίο ιΗε ηαηιεδ Ζαμβαθαίοι, &ο. (ΝαΜαιΙκΛ, εοΐ. 524)· ΤΗεΓε ίδ

,

Ηο\νενεΓ,

ηο τεαδοη Ιο δΐιρροδε ΐΗαΙ ί
ΐ νναδ δρεείαΐΐγ }εννίδΗ ΟΓ ΐΗαΙ Όίοη/δίιΐδ %ναδοί }ε\νίδΗ αηοεδίΓ)·.

19. "ϊιβίριοί . . . Άρίστονοι : ί
ΐ ίδ α ίίΐΐΐε άίβϊευΐΐ Ιο άεείάε ννΗείΗεΓ \νε Ηανε ΗεΓε οηε

ρεΓδοη ΟΓ Ινο. Το ρΐαεε α οοηΊΐηα αίΐεΓ ΚλαίδΐΓ, ίηνοΐνεδ 1εανίη§ Τί. Οίαυάίυδ \νίΐΗοηΙ α

οο^ηοπιεη, \νΗίοΗ ίδ ίηιρΓθοαΙ)1ε ίη αη οΐϊϊοίαΐ άοευπιεηΐ αϊ ιΗίδ ρεΓΪοά ; οη ΙΗε οίΗεΓ Ηαηά

ίΐ ίδ &ηΙτ&τγ Ιο ρΓεαεάεηΐ ίο §ίνε ιΗε ραίΓοηγπιίο οία Κοιηαη είΐίζεη αϊ ιΗε εηά οίΐΗε ηαπιε
Ιίΐςε ΐΗίδ. Ροδδίοΐ^ α οο§ηοηηεη Ηαδ οεεη οπιίιίεά \>γ ιΗε εαΓεΙεδδ δεηοε; οιιΐ ί
ΐ

πιαχ
οε ΓηεΓεΙγ ΐΗαΙ, ΐΗε ηαπιε Αροΐΐοηίυδ οείη^ οοπιπιοη, ΐηεΓε «'αδ αηοιΗεΓ Τί. Οίαυάίιΐδ Αροί
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Ιοηίυδ η.1Αΐεχαηάηα, απά ΐΗε ίαΐΗεΓ'ί, ηαηηβ ίδ ίηδειίεά ίο ρΓβνβηΙ οοηίιΐδίοη. Τηε ροδίΐίοη
οί 'λρίστονο: τη&γ 5ε άυε Ιο ΐΗε ΐΓαηδΙίΐΐΟΓ.
19 ί· Έρμαίσκοί Απολλώνιου: ίη Οχγ. 1242, οοΐ. ΐΐϊ, οοειίΓδ 3. πιαη οΓ ΐΗίδ ηαιηε, τνΐιο,

αδ Ιΐε \ναδ ενίάεηΐΐ^ οΓ άίδΐίη§1ΐίδηεά 5ί«Η (1
.

44 £ : Έρμαίσκι, ανθάδωϊ άποκριίντ) πιποιθωι τω

σ€αντοΟ γίνιΐ), τα&γ \νε!1 5ε ΐηε δοη ΟΓ, 5εΐΙεΓ, ΐΗε §Γαηάβοη οΓ ΐηβ ρΓβδεηΐ εηνο^.
2Ο. Ο πμίσβ*α νμίιν : οη ΐΗβ υδβ οΓ ΐΗΪ8 ίΟΓΓΠ αδ .ιμ.ιίΐιΜ. πρισβινταί δβε Ι,αΓοδΟαάε,

Ό( ιρίίίΐίΐί!, ρ. 90. Τηε αοηΐεχΐ ηαΙιίΓαΙΙ/ δΐΐ£§βδΐδ ΐΗαΐ αΐΐ Ιηε αιη5αδδαάθΓδ ηανε 5εεη
ηαπιεά, αηά ίΐ ϊδ οιιποιίδ, ΐΗεΓείοΓε, Ιηαΐ ΐη 1

. ιοδ Οίαιιάίιΐδ ΓεΓεΓδ ίο Τι. Οίαιιάίιΐδ ΑΓοΗίοίυδ
αδ ηανίηρ; ΓεηάεΓεά δεΓνίοεδ ίο Ιηε Αΐεχαηάπηεδ ϊη αοηηεχίοη ννϊιΗ Ιβε ειη^&δδγ. \νε ο&η
οηΐ^ δυρροδε ΛΗΙ Αι·οΗΐΙ>ϊυδ Η&ρρεηεά Ιο οε ΐη Κοηιε αϊ ΐΗε Ιίιηε αη<3,οείη^ & ριποηα ξΓαΙα
\νΐιίι ιΗε ΕιτιρεΓΟΓ (τώι <>Μ (τζαίΥρω»], 1

. ιοδ), υδεά Ηΐδ ίηΗϋεηεε οη οεΗ^ΙΓ οΓΛε εηνο^δ.
Ιη 1. 76, ίη<1εε(3, Διο»υσ<Όυ τοΟ θί'ωι-[ο]ϊ ίδ πιεηΐίοηείΐ; &υΐ βίΓαηίΐε αδ ϊΐ ϊδ Ιηαΐ Ηε δΗοιιΙά ΐηυκ
5ε τεΓειτεά ίο, ίΐ οαη ίιαηΐΐν οε <1οιιοΙε<1Ιηαΐ Ιηΐδ ϊδ ΙΗε Ο. }ιιϋυδ Βίοη^ϊϋδ οΓ 1

.

ι?·
•ψήφισμα : Ά •((τηφίσμαΓηί^Ηΐ οε ΟΕίτϊεά οχ αη)? οοΓροΓίΐΐε \>οάγ (δεε εδρεοΐαΐΐ^ \νϋο^εη,

ΟΗτκΙ. 332, 23, η., &ηά ΡαΠδοη, ΑκΑιν, ν, 454 ί· ! ^· Ιηβ ψήφ«τμ<* οί Ιηε ]ε\νδ ίη ΗΟΠΟΠΓ οί
Οαίιΐδ, Ρηϋο, /» ΡΙ., ιζ, 97, Μ. 531)" δο Ιη3·1 ηοΐηίη£ οαη Ιιε §;αΐηεΓειί ίΓοηιΐΗϊδ αδ ίο ιΗε
πιαοΗίηεΓ)» 5}' ·Λ·ΗΐοΗ ιΗε Α1εχαη(1παη η-όλιι εχρΓεβδεά ίΐδ πιίηά.
21. νπαγόμίνοΐ μοι δήλον : Ηΐΐηΐ ρΓεΓεΓδ ΟΟΓΓεΟΐϊη^ μοι ΙΟ μί αηά Ια1ΐϊη§; δή\ον αδ =

ίο ρΐαείη^ α οοπιπια αίΐεΓ νπαγόμινοι αηοΐ ΐαΐίίη^ μο« (ΓοΓ «μο'Λ δήλον αδ α ραΓεηΐΗεβΐδ.
ηε ίδ ΓίβΗΐ, ΐΗου^η ΐηε ηιίδίαΐίε μοι ΓΟΓ μ( ίδ οηεχρεοΐεά ; Ηυηΐ δΐΐ££εδΐδ Λαΐ Λε δοήόε να»
ίηήΊιεηοεά \>γ ιΗε οι οί ίπα-γόμινοι.

' Ενεη δο ιΗε δεηίβηοε ίδ α Ηΐΐΐβ ανΙεννίΐΓά, αηά ρεΓηαρδ
ειι§;ς;εδ(δ ΐΓαηδΙαΙίοη ΓΓΟΠΊ α δΟΓηεχνΗαΙ ίη(Γαε(αΙ}1ε οπ^ίπαΐ.
22. Γ.: (ϋίϊΐοιιΐί. »ί οοιιΐά ρεΛαρδ 5ε τεαά 5ιιΙ ίδ ηοΐ §οοά ΗεΓε, αηά ?τ[ι] ίδ αΐκο

ίηαρρΓορΓίαίε, 5εδί(1εδ ΐΗαί ΐΗεΓε ίδ ηο ίταοε οΓ α.ηγ ΙεΙΙεΓ Ιοβΐ αίΐεΓ Λαΐ νΓΐίοΓΐ Γοΐΐοννδ ΙΗε

βυρροδεά (. ΤΗεΓε βεειηδ Ιο 5ε ίηδίιίΒοίεηΐ ΓΟΟΓΠ ΓΟΓ α ΙεΐΐεΓ οΓ αη}' δίζε 5εΐλνεεη ν αηά »
, δο

ΐηαΐ άίί Άη& ??Τ-, 'Λ'ηίοΓΐ λνοιιΐά §;ίνε α δεηβε, αΓε ηοΐ δϋίΙα51ε. ΥεΓ/ Ιίΐίεΐ^ ίΐ ίδ ηο(Ηίη^
ΓηοΓε ΐηαη «, ΐηαάνεηεηΐΐγ τερεαιεά αϊ ΙΗε 5ε£ίηηίη£ οΓ 1

.

23.

23-27. 5ίηοε ιΗε Α1εχαη<1πηεδ ΛνεΓε ηοίοπουδί^ ηοδίίΐε Ιο Ιηε Κοηηαη ΕηιρΪΓε αη<1

οοηΐίηυαίΐ^ αϊ 1ο§§εΓΓΐεα(3δ \νίιΗ ιΗε αιιΐΗοπιίεδ (οΓ., ε. %., ΜοιτίΓηδεη, Κοτη. Ο^Η., ν, 582,
ννίΐοΐίεη, Αηΐίαηίίίίτηΐίΐ, ρ

.

787 ; 5υΙ ηοίε, οη Ιηε οίηεΓ δίάε, ΡΗίΙο, Ιη ΡΙ., 4>23, Μ. 520 :

ή ττολίΓ
'
\Λ<£ιιι·ι·.|ΐ((..ΐ' €<ττίν,ην τιτίμηκί μϊν ΐξ αρχηί άπα! ό Σίβαστοί οίκοι), ΐΐκ

· (ΪΓδΙ < 1
'ί

ΙΙΜ- ι ;ιι ι 5ε

τε^αιάεά οηΐχ αδ α άίρίοΓηαΙίο πιίδΓερΓεδεηίαΐίοη οί Λε Γααΐδ, εχαερί ίη δο ΓαΓ αδ ιϋσιβίί!
πιρί τους Σ(βαο~τονι ΓΛ3.γ 5ε Ια1(εη ΙΟ ΓεΓεΓ ΙΟ ΐΗε Ιπίρεπαΐ ουίΐ (οΓ. ΐΗε ναον Ο

Γ
ίστιν του θιοϋ

Σιβαστοϋ οΓ 1
. 6ο Γ.), ίη «'ΗίοΙι ιΗε ΑΙεχαηάΓΐηεδ ηαά ηενεΓ 5εεη 5αο1?\ναΓά ; 5ιιΐ ιΗε δεοοηά ίβ

ρΓθ5α51χ ΐπιε εηοα^Η. ΟεΓπιαηίοϋδ, \νΗο αρρεαΓεά αϊ Αΐεχαηάπα ίη ΟΓεεΙί άΓεδδ αηά,

(1υπη£ α Γαπιίηε, ορεηεά ιΗε δίαίε ^ταηαΓίεβ αηά άίδΐΓΪ5ϋΐεά \νηεαΐ ίο ιΗε οίΐϊζεηδ (Ταοίΐϋδ,
Αηη., ίί

,

59 '> ^· .ΙοδερΗυβ, ^. Αρ., ϋ
,

63 ; δεε ΐοο ΡαυΙ^-ννίδδοχνα-ΚΓοΙΙ, χ, 454), νΕ8 νειγ
ρορυίαΓ ΙηεΓβ, αηά Οαίιΐδ αίβο δεεπίδ ίο ηανε ηαά αη αίΓεοΙίοη ΓΟΓ Αΐεχαηάπα, ννΗϊοΗ Ιιε \ναβ

ίηΐεηάίη^ ίο νίδίΐ αϊ ιΗβ ιίπιε οί ηίδ αδδαδδίηαΐίοη ; οί. ΡΗίΙο, Ζς^., 43> 33^ (Μ. 595) :

άλ€κτοί γαρ τΐϊ αυτόν ΐριαί κατιΐχι της Ά\(ξαν&ρ(ίαι, €ΪΓ ην (πόθίΐ σπουδή πάση παραγίνίσθαι και άφι-
κόμινοί π\Λστον χρόνον Μιαιτηΰηναι κτλ. ; ^Ο8ερΓ1υδ, Απί., ΧΪΧ, 8 1 : <πϊ γαρ 'λ\ίξανίρ€ίας παρΐ-
σκινηστο πλι'ι» κατά θίωρίαν τήΐ Αίγνπτον. ΡοΓ ΟεΓΓηαηίουδ ίη Ε§)φΐ οί. \νί1αηιο\νίΐζ-]Μοε11εη-

Γ, 5ίίζ§ίΙ>(Γ. ΡΓ. Α&αά., 19 1 1
,
8 1 6-2 1. Ιί ίδ Ιο 5ε ΓεηιεΓη5εΓεά ίυηΗεΓ Ιηαΐ Οαιιάϊυδ

ηοΐ οηΐγ ΐΐιβ )υ1ίο-01αιιάίαη Ηουδε 5υΙ ΐΗαΐ οΓ Αηίοηγ ; οη ιΗίδ δυ5]εοΐ δεε ιΗε
οΓ Η. ννίΙΙποΗ, Κΐϊο, ίϋ, 99> 4°°· Ρ°Γ Οίαυάίυδ'β ριείγ Ιο>ναΓάδ ηίδ ίατη'ύγ δεε

8υεΐοηϊυδ, ιι; Όίο, 1χ, 5, ι-2·
27. προσαγορίϋσαί : ιΗε αΐΐυδίοη δεεπίδ ίο 5ε ίο δοπιε άεβηίΐε δρεεοΗ ΟΓ δρεεοΗεδ

(ΙεΙίνεΓεά 5
)· Οεπηαηίουδ αηά αρραΓεηΐΙχ δΐίΐΐ οη τεοοΓά. Τηε \νθΓά αίΐεΓ Γίρμανικά: «·αδ αϊ

ΓΪΓδί τεαά καίττίρ, \νΗίαΓΐ πιαάε ιΗε είαιίδε α Ηΐΐΐε δίΓαη^ε. ΗιιηΓδ Καίο-αμ (ραΙαεο^ΓαρΗίοαΙΙγ
εςυαίΐ^ ροδδί51ε) ΙεΒδεηδ 5υΐ άοεδ ηοΐ λνΗοΙΙγ τεπιονε ιΗε άίίϋουΐΐ^ οΓ γνηνιωτίραα. Ιι ςαη
ηαΓάΙχ πιεαη

' ΓηοΓε χϊηατί ', 5υΙ ρεΛαρδ, αδ Ηυηΐ τεπιατί^δ, ιΗε ίάεα Γηα^ 5ε ΐηαΐ λνοΓάδ
Νροΐεεη Γαοε ίο Γαεε Ηαά ΓηοΓε ΓοΓοε Ιηαη ΐηοδε ΓηεΓεΙχ ννΓΪιίεη. Τηε ρ^ΓαρΓίΓαδε αάορίεά ίη
ίηε ΐεχΐ (κυ^^εδίεά \)γ ΜΓ. Οίΐβοη) ρεΓΓίαρδ 5εδΙ τερΓεδεηΙδ Λε βεηδε.
29. Τΐΐίδ ίδ ςυίΐε ΐΓυε; οί. δυείοηίυδ, 12; Οίο, 1χ, 5

,

3~4ι Ι2> 5
· Ρ01" "^ αΐΐΐΐϋάε

ΐο\ναΓάδ ΙΗε εΓεοιίοη οί δίαΐυεδ δεε βδρεααΐΐχ ίηε ίΐτδΐ ραβδα^ε οί Οίο : «αϊ «νόνα μία», και
ταντην άργνράν, ανδριάντα·,·τι &ΰο χαλκοΰ τ< και λίθου ψηφισβίνταί ιιϋτώ τα πρώτα ί\αβ(. μάταια γαρ
πάντα τα τοιαντα άνολώματα ιιναι, και προσίτι πολλοί/ μίν ζημίαν πο\νν δί και όχλοι* τ »

;

·><-ττόλ(ΐ ιταρί-
χιιν ί\(γ<. Ιι Ηαδ 5εεη δυρςεδίεά ίη ΙΗε ίηίΓοάηοΐίοη (ρ. 4)
· Λαΐ ράιδιοϊ ρεΛαρδ τερΓεβεηΙδ

ιΗε
''
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29 Γ. ΐιβαπτην κτλ.: ΓΟΓ ΐηε ήμίραι Σίβασταί δεε ΓΓ. ΒΙυιτιεηΐΗαΙ, ΑκΑίν, ν, 336-44-
Τηε οίΓΐΗά^/ οΓ€ΐ3ΐκ!ίυδ \ν3δ Αιι#. ι (8ϋβΙοηίιΐ5, 2; Βίο, 1χ, 5, 3), ^ηά ΒΙυπιεηίΓαΙ (ρ. 338)
Η3δ ροίηΐείΐ ουί, ϊη ϋίΙΙεηβεπξεΓ, ΟΓ. ΟΓ. ΙΗΚΓ., ίί

,

663, 5 (Α· Ό· 42· ^ΓΟΓηϋεηάοΓαη), αη
ιη,-ΐΛπι ι· οΓ ΡηαΓΓηιιΙηϊ 8 άβδοηβεά 3.8 Ζιβαστήι. Τηε Ιηιρεπ3ΐ βίΠΓκΙίΐχδ νβΓβ οεΙεβΓαΙεο!
τηοηΐΗΙ}·, ηοΐ, 35 \νίιΗ ιΐδ, αηηοίΐΐΐ^ ; ηεηεε ΡΗαηηυΐΗί 8 ροίηίδ ίο ΜεδΟΓε 8

,

λνΗίοΗ = Αιΐ£. ι;

ί. β. ΐΗε 8ΐΗ ά&γ οΓ ΐΗε ιηοηΐΐι \ναδ οε1εβΓ3ΐε(1 33 ΐηε βίΓίΙκΙαγ οί Οίαιιάίιΐδ. Β1ιΐΓηεηΐΓΐ3ΐ

(ρ. 343) Ιιοΐάδ ΐΗ3ΐ

' άίε Εροη)τηίΐ;ίΐδεΓΚΓ3.Γυη£εη

'

λνεΓε ίδδΐιεά ' νοη οίεη δίααίΙίεΗεη
ΒεηδΓάεη, νοιη ρΓ3εΓεοΐιΐδ οόεΓ νοιη ΚυΙΐιΐδΓηίηίδΙεΓ ', ουί ΗεΓβ Ιηε ίηίιί3ΐίνε ο!ε»Γΐ}'
ρΓΟοεεάεά ίϊοιη ΐΗε ιηυηϊοϊραΗΐ^, ηοΐ οη\γ αβ Ιο ΐΗε οεΙεΙ»Γ£ΐΐϊοη οΓ ΐΗβ οίηΗοΙαχ Ιιιιΐ ονεη
α5 ίο ΐΗβ ιηείΗοά οί ϊΐ (8κ τρόπο* αίτοί προ(ίρησθ(ι) ; ηοίε Λε ρβΓίεοί), »η<1 \νε ιηα^
α δϊιηϊΙαΓ 3$$υπιρ(ϊοη ΓΟΓ Ν3ΐιθΓ3ΐΐ8 αηά Ρΐο1επΐίΐΪ8. ΡΟΓ Ε^ρΐ »β ζ. \νΙιο!ε ίι ϊδ

Ιο βεε νΐιαΐ εϊηςίε ΕϋΐΗοπΐ^ οιΗετ ύι&η ΐΗε Κοιηαη οίΒοίαΙδ εοιιΐά ΐαΐίε αειίοη,
ιΗε ν&που$ πολιτιΰματα τη&γ ρτοίίίΑΛγ εηου^ΐι Ηανε νοΐ(;<3 οεΓίαίη ΗοηοιΐΓ8 (οΓ. Λε ψήφισμα
οί ΐΗβ }ε\νδ, Ρΐιΐΐο, Ιη ΡΙ,, 1 2, 97)> ιη(1 νβ τηζ-Υ δίφροδε ιΐιαΐ ΐΗε ρΓείεοί ΟΓ άρχιιρίίς

και Αιγύπτου πάσηι Ϊ88υεά ΐΗβ ηεοεβδαΓ^ οΓ(1βΓ ; βιιΐ Λβ ρΓεδεηΙ ενίάβηεε

Ι^ ΐΐΐδΐ, ϊη ΐΗ&1 €3δε, Λε αυΐΗοΓίζαΐίοη οΓ ΐΗε ο&δεΓν&ηοε ΓΟΓ ιΗε \νΗο1ε οοιιηΐΓ}·
Γοΐΐονεά άπα οοηιρίείεά, α,ηά ά\ά ηοΐ ρΓεεεόε, ιΚε δροηΐΕηεουδ Ιοε^Ι άεοΓεεδ.

31. ανδριάντων, οη Λε ιίδε οΓ ιΐιίδ «ΌΓ(! (ίηηρ1}·ίη8 Ηϋΐηαη ΓΐοηοϋΓδ) ηΐΗεΓ ΐΗαη άγαλμα
(ίτηρ\)·ϊηξ άίνίηίΐ^) ΓΟΓ ΐΗε Ιπιρεπ&Ι δίαϊαεβ βεε

Ιϋαπκ-ηιΐι,ιΐ. Αηλϊν, ν, 328.
35· " ,""' Κ Λ.ΙΓ

·
ιιιι/ί)ΐ Ειρήνης Σι&αστήι γίνο^μί^ιοί : 1 1 ιι· )α~1 ν.'ι υ

ι1
,.

ΐΗου^Η Ι.ϋ'^.

' ϊ ν ΓοΛ πΐ\·ι ί ,

δεειηδ &11 οαΐ εεΓΐ»ΐη. ΡΟΓ ιΗε Ρ»χ Αυ^υδία δεε ΌαΓειηοεΓ^-δα^Ιίο, ί. ν. Ραχ, ρ. 363 ;

]. Τουΐαϊη, Ζ« Οίΐΐα ραϊιη! ύαηχ ΐΕπιρϊη Γοαιαιη, ί, 422; Ο. \νΐδδθ\ν£ΐ, Κ,ίΐίξίοη νηά
Κνίΐαί άιτ ΚοηιΐΓ, ρ. 277 Γ

.
; V. ΟαπΙΐΓίαιίδεη, Αα^αί(α! ιιηά ίίΐτκ ΖαΊ, ϊ, 479~8ι, ϋ
,

263-6 ;

Α. ^. ν»η ΒυΓεη,_/ό«Γ». Κοηι. .ν/ν,·,·/.,ΐϋ (1913), 13^ Γ. 8ϊηεε ιΗε εΗίεΓ Γεεοπιπιεηίΐίΐΐίοη
οΓ ιΗε Κοιη»η ΕιηρΪΓβ ίο ιΗε ρΓονίηεί&Ιδ η·3.δ ΙΗε ρε^οβ Εηά δεοϋήΐ^ ·»ΓΙΪΟΓΙ ϊ

ΐ

5Γθυ§1>(
οηε ιηϊςΓΐΙ εχρεοί Λαΐ ΙΗε ουίΐ οΓΡαχ Αυ^ιΐδία ννουΐό! οε νεΓ^ ρορϋΙαΓ, οϋΐ ιΗε εχίαηΐ (Ιεόίοα-
ΐΐοηδ αΓε ηοΐ δρεααΐΐχ ηυπιεΓουδ, είΐΗεΓ ίη ΐΐιβ Ε»δΙ ΟΓ ϊη Λε \νεβΙ. 0. 1

. 1,. ϋί, 8υρρ1.
6983 (= ϋεδδ&υ, 5883), ΓΓΟΤΠ Αιηαδίηδ ϊη Ροηΐυδ, ϊδ α οΠίπ^υαΙ άεάίεαίϊοη ίο ΡΛΧ
ίδία · Ιπι-πι- ιΗβ τεϊ^η &ηά ίη ΗΟΠΟΙΙΓ οΓ Οίαυάίιΐδ :

' ΡΓΟ ρ&οε Α[υ^. ϊ]η ΗοηοΓειη Τι.

ά
ϊ

Οεπηαηϊθ[ϊ Αυ]^. (Ιϊνί Αΐΐ^.' ; ΰπίρ τήΐ Σί(3α[στήΐ <1ρήνη!ίίϊ] την ηιμήν Ύιβίριόυ Κλαυδίου

37- ίΥ« 'Ρώ^πΓ ανατίθήσιται : ιΗε ω ϊδ ηοΐ αΙΐο^εΛεΓ δαΙϊδΓαεΙΟΓ/ οιιΐ δεειτίδ ροδδίοίε,
&δ ΙΗε ρ£ρ)τιΐδ ίδ 1>Γο1ίεηΗεΓε, αηά ίπ·ί ϊβ ςαίΐε 1ϋ;ι·!\·. ΙΓ ίΐ ϊδ οοΓΓεοί λνε Γΐ^νε Ιο

δίφροβε 3
.

1>1αη1ίδρ»εε »ΓΐεΓ ίοκιΊν, \>\Λ δϋοΗ δρααεδ βτε ηοΐ ίηΓΓεςαεηί, ραπΐουΙαΓί^ \νΗεΓε
ΛεΓε ίδ Ά οΓεαΙι ϊη ιΗε βεηβε, αηά άρνονμίνου . . . δο«ί» π\α.γ 6ε Γε^αΓοΙεά »5 & ρ»ΓεηιΗεδίδ.
ΤΗε ευΐΐ οΓ Κοπιά ΟΓ Όεα ΚΟΓΠ&, λνΗείΓίεΓ αίοηε ΟΓ ίη εοιηΐΜηαΙίοη ννϊΐΗ Λε ΙηιρεηΕΐ ευΐι,
νναδ \νί(1ε8ρΓε3ά ; δεε ΒαΓεΓηοεΓ^-δΕ^ϋο, ί. ν. Κοπιά. Μάη/ άεάΐεαίίοηβ νίΠ 5ε Γουηά ϊη
ιΗε ίηάϊοεδ Ιο Ο. ί. 1^., ϋΐΙίεηοεΓ^εΓ, ϋεδδαυ, &ε. ΡΟΓ ΐΓΐε αδδοείαΐίοη οΓ ρεο^ΓαρΗίείΐΙ
ρκΓδοηίήεαίΐοηδ λνΐιΐι ιΗε ουίΐ οΓ ιΗε Ραχ Αιι§ϋδΐα δεε Α. \ν. Υαη ΒιίΓεη, /οαηι. Κοη. 8ΐηά.,
ίϋ, Ι34~4* (86β>ηονενεΓ, ΚοδΙονίζείΓ, ΑτοΗαιοΙοξία, Ιχΐχ, Ι9ΐ7-Ι^ι 2°7)·
38. ό 8« ϊηροϊ : Ί

ί ίδ τε^ΓεΙιαοΙε ΙΗ&1

* Ί;ιικ ΗΜ- (Ιοεβ ηοΐ δΟΙε \ν!ιαΙ ΐΗίδ οίΗεΓ δΐ^ΐυε \ν3β.
δίηεε ηε Η»8 άεοϋπεά ΐηε Ρ»χ Αυ^υβία

' Ί ιιιιϋ.ιη.ι δια το φορτ«(ώ)τίροΓ δοΜΐν \νε εαηηοΐ βυρ-
ροβε ί

ΐ «·αδ α δίαΐυε οΓ Ηίδ Οεηίυβ ΟΓ ΗΠ)Ίηίη§ Ηανίη^ α ρυΓεΙχ ρεΓδοηα! τεΓεΓβηεε. Αη
ίη^εηίοιίδ &ηά νεΓχ ρίαιίδίοίε &υ^ε8ΐί°η ^ °βεη Ρϋ1 ΓθΓ\ν;ΐΓα! \)γ ΜΓ. ]. Ο. Μίΐηε : ΐΗ»ΐ Λίδ
Βίαίιιε νταδ οΓ Με85»Ηη3, \νΗο οη ιΗε τενεΓδε οΓ ιΗε ΑΙεχαηάΓίαη ΐείΓαάηοΗηΐδ οΓ Οΐιυάϊαδ ίη
ΐηε ^εαΓδ 2 ίο 6 ή^υΓεδ, νίιΗ ι\νο εΗίΙ^Γεη, 38 ΌεηιείεΓ (δεε (ϊ^ιίΓε, ρ. 37)· Αδ ^Γ· Μίΐηε
οοβεΓνεδ, ' ίί ιΗε Αΐεχβηάπαηδ η&<1ίυϋίεϊοϋδΐ^ τηζάβ α 8ΐ3ΐυε οΓ ηεΓ, ( Ί.πιιϋι,-; \νου1(3 ηοΐ
ηίΐνε νεηΐυΓεά ίο <3οαη)Ίηίη§ εχεερί 3ΐ1ο\ν ί

ι ίο οε Γΐοηο<ΐΓε<1 '. Τΐιίδ δεεπίδ οη ιΗε \νηο!ε
ιΗε Ιί^εΙίεβΐ εχρ!αη3ΐίοη.
πομπιύσιι κτλ. : \νε τηΛγ ίηΓεΓ ΓΓΟΙΤΙ ΐΗίδ Ιη3£ 3 ρΓοεεδδίοη ΓοΓΓηεά 3 τε§;υΐ3Γ ρ&Γ£ οΓ Λε

εε1εοΓ3ΐίοηβ οη ιΗε ήμίραι Σ«βασται. ΡΓοεεδδίοηβ ννεΓε οΓ εοιίΓδε 3 εοηδίαηΐ Γε3ΐαΓε οΓ ΟΓεεΙι

Γείί^ίοιίδ Γεδίίνίΐδ ; Ιηε ηιοδί Γ3Γηουδ Α1εχ3η(3π3η πομπή «·»δ ΐΗαΙ οΓ ΡΗίΐ3<1ε]ρΓΐυ5 (ΑιΗεη., ν,

1 963 Κ.).
39· δίφροι : ί
ΐ ίδ ηοΐ εεΓΐ3Ϊη νΗείΗεΓ ΐηίδ ννοΓ<3ΗεΓε Γηε3Π8 3 ΟΓ13ΠΟΙΟΓ 3 δεαί. Ιη ιΗε

ρΓοεεδδίοη ιΗε ΓοΓηιεΓ πιίςηΐ 1>εεχρεείεά ; 5υΐ ί
Γ ΐΗιΙ ννεΓε ίηΐεη(3ε<1 ιΗε 8ΐ3ΐαε «·ου1(1 ρπε-

δυηΐ3Γ)ΐ7 οε 5θΓηε ίη Λε ε3Γ (εΓ. Ρηίΐο, Ζί^., ζο, 134. Μ· 56δ). »ΗίοΗ 03η Ιι&τά\γ 5ε ιΗε
ϋ!. ·
,

(ΐίι.μ· οΓ ο-ννκομπινίτωι «τλ. ΡΓ05&51}·, ΐΗεΓεΓοΓε, \νε 3Γε ίο αη(1εΓδ[3η(1 3η
ΟΓ13ΪΓΟΓ ΙηΓοηε, ρεΓΠ3ρδ 3 χιΐΐα αιπιΐίς ; ρο»δΐ5ΐ7, Ηο\νενεΓ, 3 ΙίαεΓ.
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4Ο. ήσκημίνο! : Ιηβ δαίηε \νθΓ(1 ίη Ρηίΐο, £(§., 22, 15! (Μ. 5^8) : τίμινοϊ . . . άπασι τοίι ίΐ(
ιτολνΓίλί'στατοΐ' κόσμον ησκημίνον.

4ΐ.φν\ην Κλαυδιαι/άκ : ηο δυεΗ ΐποε ίδ 1ίηο\νη ε1δε\νηεΓε, ΓΟΓ ίη Ρ. Ι,οηά. ίϋ, 840, 2 (ρ. 169)
ιΗε Γεαάίη^ ίδ ηοί Κλαυδιανότ ό κα<. . . ίδοί, αβ δυ£§;εδΙβά ίη ίΗε ηοίε αά Ιο€., βυΐ Κλαυδίψ
Ά.]θηναίδο! (ΡΓείδί^Κε, £.-Σ.) ] Ιιιιϋ α Φιλοκλαύδιοί ό και Άλθακύί, ρΓοοαβΙγ (ίΓΟΠι ιΗε άεπιε-
ηαιηε) Αΐεχαηάπαη, ίδ 1?ηο\νη ΓΓΟΓΠ Ρ. ΑηιΗ. 85, ι ; 86, ι οί Α.Ό. 78, αηά ίί τηζγ οε ΐΗαΙ Λε
Αΐεχαηάι-ίηεδ αάορίβά ΐΗε ηαπιε Φιλοκλαύδιοί ταίΗεΓ ΐΗαη Κλανδιανόί, αδ Ηβπε δυ^σεδίεά (ουί
δεε ^ίΙΛεη, ΑτΜν, ν, 183, \νΗο νεΓ7 ρ!αιΐδίοΐ7 τεΓεΓδ ΐΗίδ ηαηιβ ίο ΝεΓο). ΟΙΙΓ ενΐάεηοε
ΓΟΓ Αΐεχαηάπα ίβ

,

ηο\νενεΓ, δο ίπιρεΓΓεοί, ΐΗαΐ ίΗεΓε τη&γ ντεΐΐ ηανε οεεη α φυλή ΚλαιΛακά ηοί
ΓεοοΓάεά ίη ραρνπ. Ιί ίδ ίηάεεά ροδδίΗε ΐΗαΐ ιΗε ΐποε \ναδ ηαιηεά Κλαυδ»σι/ά αΕ ίΗίδ ΐίπιε,
βιη ίΗαί ίίδ ηαιηε \ναδ οΗαη§εά ίο Φιλοκλαΰδιοί 07 ΟΓ υηιΙεΓ ΝεΓΟ. ΡΟΓ ίΗε Αΐεχαηάπαη
ιποε-η&Γηεδ οΓ ιΗε Κοτηαη ρεπο<1 κεε δοΗυοιη, ΑτΜν, ν, 94 £ ΤΗε ρΓεδεηΐ ρ&δδα§ε, ίη
\νΗίθΗ καταδίξαι δΗουΙό £° νν'ίίη άρνήσασθαι (ΗϊΓίΙΙ/ \νίίΗ παρ(ΐναι), δεεπίδ ΙΟ ίπίρϊ^ ίΗ&1 Λε
ΕπιρεΓΟΓ αίοηε Ηαά ρο\νεΓ ίο ιηοάίΓγ Ιηε ίποε θΓ§3.ηίζαΐίοη, ιηά ίηεΓεΓοΓβ ρποΐιαοΐγ (ϋδρΓονεβ
δοΗυοΕΓί'δ οοη]εοΐϋΓε (Κίίο, χ, 56) ΙΗ3.1

' οϋε ϋεπιεη- αη<1 ΡΗ)ΊεηθΓ<1ηαη§; ίη Αΐεχαηάπεη
δεΙϋδΐϊηάί^εΓ Κε^εΐαη^ άϋΓοΗ άίε δίαάΐ οβεη ^εδίδηάεη Η&ίίε '.

42. άλοτ; κτλ. : ίΗίδ ί
δ & 8θΓηενιΉ3ΐ υηεχρεαίεά οοηοεδδίοη, αηά ί
ί ίβ ηοί οΙείΐΓ ίο \νΗοηι

ιΗεδε ^Γονεβ \νεΓ8 ίο οε βαοΓεά. Ηαηΐΐ^ ίο όΐ^αάίυδ, ίη νίενν οΓ I
I.

35~7 »Ηονε αηά 48-5 ι

οε!ο\ν ? Ροδδίοΐχ ίΗε7 ννεΓε ίο οε εδίαοΙίδΗείΙ, ίη Ηϊδ ΗοηουΓ, αδ ραπ οΓ ιΗε οαΐί οΓ ϋίνυϊ
Αϋ^ιΐδίυδ 3ηά ίη οοηηεχίοη \νίίΗ ίΗε εχίδΐίη^; 2ί/3αστ«α ΟΓ \νίιΗ Ιεπιρίεδ ίη \νηίοΗ ΐΗε Οαεβ^Γδ
λνεΓε σίνναοι. Ιη δαρροΓΕ οΓ ιΗϊδ τεΓεΓεηοε πια/ οε Γηαάε Ιο Ρηϋο, Ζζ§-., 22, 151 (Μ. 5^8),
λνΗίεΗ ηιεηΐίοηδ, ίη οοηηεχίοη \νίΐη ιΗε Σίβασηΐυ» &1 ΑΙεχαηάΓία, τίμινοι (ΰρύτατον . . . ήλσ·«σι
. . . ησκημίνον. ΤΗε Οτεείί οΓ ΟΠΓ ΙεΐιεΓ ιηί§ηΙ Γηείΐη είΐΗεΓ ΐΗβΐ αη άλσοί \ν&δ Ιο οε ρΐ^ηΐεά
/ΟΓ ε&οΐι ηοπιε (ί

. ε. ίΐΐ ΑΙεχαηίΐΓία) ΟΓ /'« εαοΗ ηοιηε. ΤΗε ΓοΓΓηεΓ δεεπίδ ιιη!ί1;ε1}' ; α^ήΐ51
Ιηε ΙίΐιίεΓ ίδ Λε άίΓϋουΙΐγ οΓ 8υρροδίη§ ΐΗ»ΐ ιΗε Αΐεχαηάπηεδ Η3(1 είΐΗεΓ ΐΗε \νίδΗ ΟΓ ίΗε

αιΐ(ΗοπΙ}' ίο Ι3.1ίε δΐιοΗ δίερβ ίη ιΗε χώρη. Βυΐ ίη 1
1
.

4^-7 ^νβ βη(1 ρεΓΓηίδδίοη §ίνεη ΓΟΓ
άεοϋοαίίοηδ »1 Ταροδίήδ αηά Ρείυδίυπι, ηείΐΗεΓ οΓ ΛνΗίοΗ Ηαά ζηγ δρεοί»! οοηηεχίοη τνίΛ
Αΐεχαηάιία, &ηά ίΗε ΓοΓΓηεΓ \ναδ ηοί ενεη ίη Ε§>·ρΙ ρΓορεΓ 3.1 αΐΐ, &η(1 Αΐεχαηάπαη οίΐίζεηβ
\νεΓε χνίάεΐ/ δοαΙίεΓεά ιΗΓου^Ηουι Έ·§γρΐ ; ΓηοΓεονεΓ, ΐΗε οίαυβε Γηιγ οε ιηβκΐγ & Ιοοδε \ν&γ
οί &ιιΐΗθΓΐζίη§; ιΗε εχίεηδίοη ίο ιΗε \νΗο!ε οοιιηΐΓ^ οΓ Λ οοηοεβδίοη πΐίκΐε ίο Αΐεχαηάπα.
Σίβαστίϊιι αΓε 1ίηο\νη ίη οηΐ^ α Γε\ν ηοιηεδ (α Ιίδΐ ϊ>γ ΒΙαπιεηΐΗαΙ ίη ΑτΜν, ν, 322), οαΐ ί(

τηζγ οε αβδαπιεά ίΗαί ενεΓ^ ηοιηε Ηαά ίΐδ οΓδοίαΙ οεηΐι-ε οΓιΗε 0»εδ3Γ ουίΐ, είΐΗεΓ ίη α δρεοϊαΐ
Σί^αστίΤοκ ΟΓ ίη δοπιε εχίδΐίη^ Ιεηιρίε. ΡΟΓ ΐΗβ ίπιροπαηοε &ηά άίίΤυδίοη οΓ δ£ΐθΓε<3ζΓονεδ
ίη αηΐίηιιίΐγ δεε ίΗε αηίοίε Ζ«ί·«ί ίη ϋαΓεηιοεΓ^-δα^Ιίο. Αη ήλσοί ϊδ 1ιηο\ν·η ίη ιΗε Ραναητ
ΓΓΟΠΙ ΐΗε Κάστίλλον Άλσουί οΓ Ρ. ΐΛηά. ίϋ, ΙΙ77ι αη(1 ι^β όρμοι "Αλσουτ οί Ι^,οηά. 94§ =
Μίΐΐείδ, Οιηίΐ. 34 !·
43- ΟύίΜ-ραιπΌυ Πωλ«ι'ωι>ο( : οΓ. ΡΗη^, Λ^.Η., χχχνί, 57 :

' Κ.ιιοβΙ ροΓρΗ^ΓΪΙεδ ίη εαάειη

Αε§7ρΐο . . . δΐ3.ΐιΐ£ΐδ εχ εο Οαυάίο Οαεβαπ ΡΓΟΟΟΓΕΙΟΓ είυδ ίη ιίΓοεηι εχ Αε^Ρ'ο &άνεχΐΐ
ΥίΐΓίΐδίνΐδ Ροΐΐίο, ηοη αάπκχΐιιιη ρΓΟοαίΛ ηονίιαίε ; ηειηο οεΓίε ροβίβα ίηιίΕαίιΐδ εβί'. ΤΗεη.·
Η&δ οεεη δοηιε οοηίΓονεΓβγ αβ ίο «ΗεΐΗεΓ ΐΗίδ

'

ρΓοουι·»ΙθΓ

'

ίδ ίο οε ίάεηΐίβεΛ %νί[Η ιΗε
^. νίίΓαδίηδ Ροΐΐίο νΗο «·αδ ρΓείεοϋ οΓ Ε^ρΐ (τοτη Α.Ό. 39 ίο 41 (Ο&ηΐΕΓβΗί, ρ. 27). ΤΗε
εάίιοΐ'δ οΓ ίΗε Ρτοιορ. Ιτηρ. Κοιη. (ίϋ, ρ. 45^) »οοερΙ ΐΗε ίάεηΐίιν, ουί 0»η[&Γε1Ιί (ρ. 27),

Γο11οννίη£ Ρ. Μ. ΜβνβΓ (ΗίΓηια, χχχίί, 2 1 1
), άουοίδ ίΐ
,

αηά Κ. ΡίΙζΙεΓ (βίάηΐΓϋοΗί, ρ
. 96")

άεήηίΐεΐ^ τε]εοΐδ ί
ΐ, δΐι»^8δΐίη§; (οΓ. ΐοο ρ. ιζό) ΐΗαΐ ΡΗη^'β Ροΐΐίο ν,·Ά5ρηίΜ™/οΓ ηΐ£/αΙΙοη<τη.

ΤΗε ρΓεβεηΙ ραδδΐ^ε, ίη ΡΓΟΓ. ΚοβίονίζείΓδ ορίηίοη, άεβρίΐε ίΗε ιίδε οΓ ιΗε \νοΓά επίτροποι
(ρ^ο^ιι^α^ο^), ηιαίιεδ 3§αίηδΙ ΐΗί^, ΓΟΓ ίΗε ρηεκηιίοΓ ηκίαΐίοηίη \ναβ Η»Γά1>' α ρεΓδοη οΓ
δϋΓϋοίεηΙ ίηιροπαηοε ΓΟΓ ΐΗε Αΐεχαηάπηεβ Ιο εΓεοί δίαΐαεδ (αηά (^ηαΐη'αη βιαίυεδ) ίο Ηίπι.

Ιΐ ίδ ΐΓυε ιΗ»1 Οίαυάίυδ ε!δε\ν·ΗεΓε (1
.

59) υ568 Ιηβ οοΓΓεεί ΐπαμχοϊ ΓΟΓ ιΗε ρΓεΓεοΙ, ηοί
ιΗε αΐΐεδίεά οαΐ ΙεεΗηίοαΙΙγ ίηεχαοί ϊπίτροποι (οΓ. Α. δίείη, Α^^^1ίν, ίν

,

151*), ΠΟΓ άοεδ

Ηε τεΓεΓ ίο Ροΐΐίο, αδ οηε \νοια1ά εχρεοί ί
Γ Ηε \νεΓε ΓεΓεπίη^ Ιο α ρΓείεοί, &δ γνομίνου ; οιη

ΚοδίονίζεΓΓ τεπιαΛδ ίΗαί \νε άο ηοί 1;ηο\ν ιΗαΐ Ροΐΐίο, βΓιεΓ Ιεανίπιτ Ε^ρΐ, \ναδ ηοί §ίνεη α

ρΓΟουΓαΙΟΓδΗίρ ; ΟΓ α§;£ΐίη, Οηιιάίυδ πιαχ οε υδίη^ Ιηε \νθΓά (οΓ αη εχ-ρΓεΓεοί) ίη α Ιοοδε,
,ςεηεΓα! δεηβε, Ιο ίηάίοαίε ίΗε §Γα(1ε ίη [Ηε Ιιηρεπαΐ δεΓνίοε \νηίοΗ Ηε Ηαά τεαοΗεά.

Εςυεϋίπαη δίαΐαεδ οεΓίαίηΙ^ δΐα§§εδΙ ΓηίΙίΙαΓγ οοπίΓηαηά, αηά ΐΗεΓε ί
δ ηο τεαδοη Ιο δυρροδε

ΐΗαι ιΗε ρτοαιταΙΟΓ ηκίαΐΐοηνη Ηαά ίΓοορβ ιιηάεΓ Ηί« ίηιηιεάίαίε αιιΐΗοπίχ. ΡεΓΓίαρβ, ιΗεΓε-
ΓοΓε, [Ηε ΥίίΓαδίυδ Ροΐΐίο οΓ ΡΠην ίδ ιΗε ρΓεΓεοί, ΛνΗοβε ΙεΓπι οΓ οΓίϊοε ίδ ΐΗυδ βεεη Ιο Ηανε
εχίεηάεά ίηΐο ιΗε τεί^η οΓ Οίαιιάίυδ, Κεοίυδ 1>είη^άουο[Ιε8δ Ηίδ ίπίΓηεάίαίε δΐιοοεδδΟΓ ; ουί ί
ΐ

Γηα^ 1)6 δΐΐ££8δΐεά οη ιΗε οίΗετ Ηαηά ίΗαί ιΗε τείεΓεηοε Γηα}· οοηοείναοί}·, ίΓ 1εδ3 ρΓοοαοΙν,
Ηε Ιο δΐΗΐυεδ οί Οίαυάίυκ Γηαάε 07 (ϊ
. ε. αϊ ίΗε οοβι οί) ΥίίΓαδίυδ Ροΐΐίο. ΤΗε ΟΓεεΙί ίδ ηοί

Ο
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ίηοοηδίδίεηΐ νίιΗ ΐηίβ, αηά Λε οίαιίδε ίΌ11ο\ν3 άΪΓες11}' οη ΐηε αεοερίαηοε ογ Οίαικίίιΐδ
οΓ ριηοηαΐ ΗοηοιίΓδ.
44· ανδριάντα! : ροδδίοΐ^, ΠΟ\νενεΓ, ανδριάντα £«<Γ).

'

44 ί· τώμ δί τίτραττώλωνάναστάσ([ι]ϊ : τοα δί των κτλ. νουΐά ββ οεΙΙεΓ Οπεείί, αηά ΐΗβ (βχΐ
π\ζγ, ηεΓε α§3.ίη, ίηάϊοαίε ΐΓαηδΙαΙϊοη ; ββε, ηοχνενεΓ, Ι,αίΌδοαάε, Σ)ί Ερϊίΐνΐΐι, ρρ. 92 <

ϊ.

ΓΟΓ
ΐηε άεάίοαίίοη θί ΓοΐΙΓ-ηΟΓδε ΟΠαπΟΐδ οΓ. ΡΗίίο, Ζι?^., 20, .135 (Μ· 5<>5):τίθριππονίκ του γυμνασίου
πιίλαιότατον . . . ώϊ δ€ φασί τίνα και νττίρ •χυναικόί άνατίθϊν τη! αρχαία! Κλίοττάτραί ; α ι:1;ι>>!ι.·;ιΙ

ϊηδίαηοε ϊδ ΗεΓοάοΐυδ, ν, 77· ΡβΓηαρβΙηεδε οπαποΐδ νεΓε <Ιοάίι·Λΐ<?(!ηοι ίο Οίαυάίαβ ουί οη
οεηαΐί οΓ Ηίιη (ΰπίρ αδ ϊη Ρηίΐο), ΐηοιι^η άφιδρίσ(αί) μοι πιοΓε ηαΙιίΓαΙΙγ δυ§^εδΐδ ΐΗε Γοππει·.

ΤΗε^ λνεΓε Ιο 1)8 ρ!&οε<3 αϊ ΐΗε εηίΓαηοεδ ίηΐο Ε^χρί ίΓΟίη Λε Νοηΐι (δεα), \νεδϋ, αηά
Εϊδΐ, αηά ρο5&ϊ\>\γ Λβ αηείεη( «δδοοίαΐίοη οΓ ιΐιε οίί&ποί \νϊΐΗ \ν3Γ τη&γ Ηανε ίηδρίΓεό ιΗε
οΗοίοε.

45· άναστάσί[ι\! . . . χώρα: : ΐΐιε Ιεχΐ αδ ίΐ δίαηάδ Ϊ8 οΐινϊουδίχ οοΓΓυρΙ, αηά ΐΗβ οοΓΓεοιίοη
&<1ορΐ6(1 ηοΐ οηΐ^ §ϊνβδ ιΗε τεςυΪΓεά δεηδε 5ϋΐ εχρίαίηδ Ιΐιε εΓΓΟΓ ; ιΗε δοπ1)8'δ ε^ε δΐίϊρρεά
ΓΓΟΠΙ ΙΗε βίδΐ ίο Λε 8εοοη<1 <ισ.
46. τηι Α.ιβΰη! : ύ\'ΐ5 ϊδ ιΗε Γί^αε ηοιηοΒ, α ραη οΓ ιΗε Μαπηαποα ; δεβ \¥. δπιί[Η,

Ζ)ίίΙ. ο/ θΓ((ίι αηά Κοιηαη βιοξΓ., !. ν. Μαππαποα. Τΐιε \νεδΙεΓη οουηά^Γ^ οί Ε§)φΐ π·3δ α

Ιίΐΐΐε υηοβιΐαϊη, αη<1 [Ηε Ι^ίο^'βη ηοιηε λν^δ δοιηείίηιεδ τεοίζοηεά ϋ3 Έξγρΐ\Άη, Ιιαΐ ΗεΓε ΐ
ΐ ίβ

ο!ε3Γΐ}' εχοίικίεά ίϊοπι ιΗε οοιιηΐιγ.
48. άρχ]ι \αρία : 3

. ΚαΐπεΓ ραρ}τυδ (Κ 172, 181 οεηΐ.) ςυοΐε<3 \)γ ννεβδείγ, ΚαΓαηί$ αηά
5θ)ΐηοραϊκ Ναός, ρ. 66, ΙΤίεηΐίοηδ (αδ Γ6Ε<1 ίιγ λΥ.) Κ[λαι/ίι'ου Καί]σαρθΓ 2ί/3αστοΟ Γίμ[μανι]κοϋ
άρχαρΛ Ταίωι Ίουλ[ί'ωι] '.\σκ\η(πιάδηι) και ΐξηγητηι [

—
]ωι. Ρ. Κ}Ί. ϋ

,

149. Ι—4> δΗθ\νδ, αδ ΐΗε

ε(1ίΙθΓ5 ροϊηΐ οαϋ, ΐηαΐ ιΗε ΙαΐΐεΓ ραιΊ ϊ
δ Ιοίιε Γεβά Άσκλά ϊξηγητήι [στρατηγίωι, αηά ιΗε ρΓΡδεηΐ

ρίΐδβα^ε §;ϊνεδ δυρροΓΐ Ιο ΐηείΓ 5υ£§ε8ΐιοη ΐηαΐ κ[λαυδιΌυ ΐ
δ Ιο οε &πιεη(1εα ίο Γ[αΐοι>
—υηΐεδδ,

ίηάεεά, \νε τεΓεΓ [Ηε ηαιηε £ο Νεπο (οΓ. ΒΙιιηιεηΐΗαΙ, ΑπΑϊν, ν
,

ρ. 323)> ^πίε^1 ΐ
β ηοι

ραπίαιι1ίΐΓΐ}' Ιίΐίεΐ ν ΐη νΐε«τ οΓ ΐηε Κ)Ίβη(38 ραρνΓϋδ. ΚΟΓ ΙΗε άρχαρινι ϊη ιΗε Ιοιρεπαΐ ουίΐ δεε
Βΐϋπηεηΐηαΐ, ΑκΑιν, ν, 332 ; Κοπιεπιαηη, Κΐίο, ϊ, 99> 1Ο7· *°·
49· φορτικοί". οΓ. 1

.
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52. αΐτηθιντων : ιΗε ο)οΚε<1ΙεΐΐβΓδ αι·β νει^ άουοίΓυ! : ΐηε οΙιαΓαοΐεΓδ 5ΐΐ££θ8ΐ ταΐΗεΓ μω.
. 53· ίφη&νκώσιι : ΓΟΓ Ιηε ερηεοία ίη Ε§;)·ρΙ δεε ^Ο115υε£,ΚεπιατηΜε ΙΗΓ ΓέρΗίύϊί άαηί

ΙΕξ^ρίί ξΓ&ο-Γοηιαϊηι, ίη Κηι. άι ΡΜ., χχχίν (1910), 43~56, νίί ηιιηϊαραΐί, ρρ. 150-60 ;

Χνίΐοΐίεη, (ϊηιηάζΜξί, ρρ. 139-43! ΒΛιΛβιζ Αξ^ρΐιη,·^. 143· ΤΗε α§ε οί ερΗεέϊα \ναβ
ηοππαΐΐ}· 14, ΐΗου^Η ΐηεΓε νεΓε ρεΓηαρδ εχοερίϊοηδ (]ου^ιιεί, Υίι πιαηίάραΐί, ρρ. 150-3.
λνίΐοΐίεη, ρ. 141 Γ.

) ; ιΗε <3ιΐΓαΐίοη, ηοηηαΐ]^ ίη ιΗε ΟΓβεΙ; \νοΓΐ(1 οηε ^εαΓ, ΐίϊου^Η λνίΛ 1οο;ι1

εχοεριίοηδ, ίδ υηοεΓίαίη ίη Ε^ρΐ, ουι Γηα^ Ηανε οεεη α δίη§;1ε νεαπ. )ου§υεΐ Ηοΐάδ
(ρ. 158) ιΗαΐ ιΗε ερΗεοϊα

' εδί 1
ε

δί^ηε άϋ (ίΓοίΙ <1εοίΐέ εΐ ςυε Ια δευΐε ρΓευνε ςιι'οη ρευΐ
ίΙοηηεΓ άε δοη άτοίί άε οίιέ εβί Γίηδοπρίίοη δϋΓ 1

ε

τε^ίδίπε άεδ ^ρΗεοεδ '
, αηά ΐηβ ρΓεκβηΐ

ρακδΒ^ε οοηίΐΓΠΐδ ιΗίδ, ίοΓ ί
[ ίδ ιΗε ερΗε1)ία «Ήίοη Οαυάίϋδ Ιαΐίεδ αδ ρΓοοί οί οϊΐίζεηδηίρ.

\Ι-Ι. \^ηθΏΙθη^ § 44 (. 121 Ι.
) : Αίγνπτιου άπογραψαμ(νη\ν\ νίον ώί €φηβ(νκοίτ]α των δυο τίταρτον

αναλαμβάνεται. Τηε ιηοΐίνε ΓΟΓ δΐιοη \νΓοη§;Γυ1 εηΓοΙπιεηΐ \να8 (Ιουβιΐοϊδ Ιο δβοιίΓε α οίαίπι ίο
ιηε οίιίζεηδηίρ.
54· ΤΗε ΕηιρεΓΟΓδ, υδΐιαίΐν ΙηΓου^Η ιηε ρΓεΓεοί, εχεΓοίδεά α οοηίΓο! ονεΓ ιηε Αΐεχηη-

Ίπίαπ οίιίζεηδηίρ ; δεε θηοηιοη, § 4° (1
·
1 1 3 ^
·) : τ" π(Ρ' τ^ν ·'σαγόντων οί>ί μη &<ϊ «Γ τη»

Άλίξανδρίων η·ολ·[ι]τ[(]αν νυν ήγιμονικη! ·γ£γον(ν διηγνώσοα!. 8εε ΙΟΟ δοΗΐΙΟαΠ, £ϊη/ϊίΑΓΗΠ£,

ρ. 269 Γ
. αηά τείεΓεηοεδ ΐηεπε ; Τη. Κείηαοη, Νοκν. Κα'. Ηήΐ. άε Ότου, χϋν(ΐ92θ), 16-17.

55· ΡΟΓ ιηεδε π'^Ηΐδ βεε, ε. ξ., }ου£ΐιεΐ, Υπ ηίαιιία'ραΐί, ρρ. 25 8·; 5οΗυΙ>αΓΐ, Κΐίο,
Χ· 59 ί

· Οηβ νεΓ7 ίπιροΓίαηΐ αάναηία^ε οΓ Αΐεχαηάπηη οίιίζεηδίίίρ Ιο α ηαΐίνε οΓΕ§;}·ρΐ \ναδ
ιΐιαΐ ίΐ \ναδ ιΗε εβδεηΐίαΐ οοηάίΐίοη οΓ αάπιίδδίοη ίο ιΗε Κοπιαη οίιίζεηδηίρ.
56. τικ« : ΟΓ ροδβίοΐχ ΤΙΙΌΓ (ίκ), 1>ιι[ € αηά α αΓε οΓίεη άίϋΐευΐΐ ίο άίδΙίη^ϋϊδΗ ίη

ΐηίδ Ιι.ηκί.
ώι . . . (φηβιϊισαι : ώι ίδ ενίάεηιΐ^ υδεά ίη Ιηε δεηδε οί ώστ*, αηά καίτκρ ιηιΐδΐ οε ιιηάεΓ-

δίοοά οείοΓε ΐγ Βουλών. Κουλών ίδ άουοίΐεδδ ίο οβ ιαίιεη αδ Γεπιίηίηε ; ιΗε τεΓεΓεηοε ίδ ίο
ιΗε δοηβ οΓ οίιίεεηδ οχ βεΓνίΙε πιοΙηεΓδ. 8υοΗ ρεΓδοηδ λνεΓε ηοι, οΓ οοιίΓχε, βηΐίΐΐεά Ιο ιΗε

ΟΪΐίζεηδΗίρ, ίθΓ μη ί>νδί νόμιμο! υιοί του τιατρο! όντα: Άλίξανδρίωι Άλίξανοριίΐ! ου ονναται ιΐναι

(Ρ. Οαΐΐαοαί ι+ΒΟΙΙ. 114, ν, 6-8, ΑκΑιν, ϋί, 6ο); ουί ιΗαΙ ρεΓβοηδ \νίιηουΐ ιηε ρΓορεΓ

.· ; π.ί Ιίϋι·;ιΐίι .υ ν?Γ€ βοΓηεΙίιηεδ ίηίΓοάυοεά ίηΐο Ιηε τοίΐ οΓ οίΐίζεηδΗίρ ϊβ βηοννη \>γ Ιηε

ραδδα§6δ ςυοίεά αοονε ΓΓΟΠΙ ιΗε Οποιηοη, αηά α οίΐίζεη οουΐά ηο άουοΐ, οη οοοαδίοη,
ίΐηά ΙΠ,ΜΙΙΝ οΓ εβ1ι'η8 ^ΐ8 δΙανε-οοΓη δοη αοοερίεά απιοη^ ιΗε ερηεοί. Οη ΐηίδ δΐιο]εοΐ
δεε ΚείηααΗ, οίΐεά αοονε, 1

.

53. η·
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58. ήγμόνων : ηοΐβ Ιηίδ υδε οΓ ήγμών 38 = ρηηαρ$ ; οΓ. 1. 8ι.
59· ώ* «αϊ [ό

] βίθ! Σϊ/3αστΟΓ ϊβίβαίωσι : Ιηε ΓεΓεΓβΠΟβ 18 οΙβ&Γΐγ Ιο Λ θ!εβηίΐ6 301 οΓ

Αιΐ£υδΐιΐδ. ΑΓιβΓ ΐηβ δυΓΓβη^εΓ οί Αΐεχαηάπα ηε αύάΓεδδεά ΐΗε Α1εχ3Π(1πηεβ ίη ΟΓεεΙ;,

ρΓοηιίδίη£ ΐηεηι αη βιηηεδίγ (Βίο, 1
ί, 1 6
,

3-4 ! Ρ1ιιΐ3Γοη, Αηίοη., 8ο, Κ(£. ιί Ιηρ. ΑρορΗΛ.,
Ανξ., 3), 3-πά ΓΓΟΙΠ ιηε να/ ίη \νΗίοΚ ΐηίδ ίδ ΓεροΓίεο! ιηε ερεεεη τη&γ η3νε οεεη ρΓεδεΓνεά,
ΐηου§Η Ιηε ΓεροΓίδ οΓ Όίο 3η<1Ρ1ιιΐ3Γοη (Ιο ηοΐ ΛνΗοΙΙχ ϊβΓεε, ουί ί

ΐ άοεβ ηοΐ δεεπι Ιίΐίεΐ^ Ιη3ΐ

Αυ^υδίιΐδ'δ οοηβπηαΙίοη οΓ ρπνί1ε§;εδ ΓθΓΓηε(1 ρ3Π οί Ηίδ δρεεοη ; ί
ΐ ν»δ ώοαοΐΐεδδ εΐϊΐοοάίεά

ίη α (Ιεοίεε ΟΓ ρΓοε1ίΐηΐ3ΐίοη. Ιΐ 03η, ίη ζηγ οαδε, ηαΓ^Ιχ οε άοιιοΐεά Ιηαΐ Ο3υό!ίιΐδ Η&ά Ιηε
ΐεχΐ οΓ ΐΗε εοηίΪΓπίΕΐΐίοη 5εΓθΓε Πιω. Τηϊδ Ϊ8 ίπιροΓί^ηΐ ΓΟΓ ΐΗε ηιιεβίίοη οΓΐηβ δεηαίε (δεε
&βονε, ρ

.

ρ)· Ο( αουΓδε, &δ ΐ
ΐ δΐ3η<3δ, Ιΐιε δεηιεηοε ίδ Πΐο^ίοαΐ, ΓΟΓ Αο^ϋδΐυδ οαηηοΐ Η&νε

οοηβητιεά Άηγ §Γ3ηΙδ οΓ ρπνίΐε^εδ Ι)/ ηγεμόνα ΟΓ «παρχοι.
6ο. νίοκόρονί : αρραΓεηΐΙ^ ΐΗε ήΓδΙ Γηεηΐίοη ίη Ε^γρΐ οΓ η(ο^ο^^ίη οοηηεχίοη ννίΐΗ ΐηε

Ιηιρβπ&Ι οαΐΐ. ΡΟΓ ίηδίαηοεδ ουίδΐάε δεε, β. ζ., 0.1. 0. 3Γ9° (δπψπια ; νιωκόρον των
Σίβσστώκ) ; 34^4 (Τη^&ΙΙΓα ; ναακόρο! του 2ί/3(αστοΟ)) ; α(1(1. 3&31· &Ι7 (Αβζαηί; ο

ί

ιχωκόροι
αυτοί [Οίαυάίϋδ ?] θώ βίαν). Ιι τη3.γ Ι»; ϊηΓεΓΓεά ΓΓΟΠΙ ΐΗε ρΓεδεηΙ ραδδ^^ε Ιηαΐ ηιοΐοη' \νεΓε

Ά Γε§υ1»Γ ΓεϊΐυΓε οΓ ΐηβ ουίΐ ίη Ε^ρί »'δο, ΓΟΓ 1
.
6 1 δΗο\νδ ΐΗαΐ ΐΗεΓβ λνεπε ηιοοοη &ϊ €&ηο-

ρυδ. Ιΐ ^ρρε^Γδ ΐη&1 ίη ΐηε ΙίΐΙΙεΓ ρΐ3αε ΐΗε^ \νειε αρροίπίεά 6
^ Ιοί, &ηά ΐηβ ίη]υηοΙϊοη

Ιο ίΐάορϋ ιΗε δ^ηιε ηιείΗοά αϊ Αΐεχαηάηα ϊηιρίίβδ ΐΗ3ΐ ιΗίδ Ηαά ηοΐ οεεη άοηε ηίΐΗβΓίο ;

ρΓθθ£ΐο1)' ιηε>' ΗΪΟ] ΐΗεΓε οεεη εΐεοΐεά. ΡΓΟΓΠ Ιηε οηοίοε ί>γ Ιοί \νε τηζγ ρβΓηαρβ, ΐΗου§η ηοΐ
ηεοεδδαπί)7, ίηίεΓ Ιηαΐ ΐΗε αρροίηίπιεηΐ ναβ ΓΟΓ & γεΆτ οη\γ ; ΐΗ&1 ΐΗε οίΚοε \ν&β ηοΓηι^ΙΙ}- ηεΜ
ΓΟΓ α 1ίιιιίιι·ι1 ρεποά ίδ βηολνη ογ δυοΗ α Ιίιΐε αδ νιωκόροι δια |3ιΌυ (δεε αοονε). ΤΗε 1ίηο\νη
ίηδίαηεβδ ρΓονε ί

ΐ ίο ηανε οεεη 3
,

νετγ ηοηοιΐΓ3.ο!ε ροδί, ΓΟΓ νΗίοΗ, 3.1ΑΙεχαη^ΓΐΒ, ΐηεΓε ΓΠ3γ
\νε!1 1ΐ3νε οεεη Ιζεεη οοΓηρεΙίΐίοη, βηά Ιηϊδ, Γ3ΐηεΓ ΐηαη αη^ δηοΓΐ3£ε οΓ ςυα1ίίΐε(Ι οαηάίάαΐεδ,
\νίΐ8 ρΓοοαο!/ ΐΗε τεαδοη ΓΟΓ Ιηε οηαη§;8. ΡΟΓ ΐΗε ΐίΐΐε ναακόροτ αρρίίεά ίο οίΐίβδ, οΗϊείΙχ ΐη
οοηηεχίοη \νίιρι Λε ΙπιρεΓί3ΐ οιιΐΐ, δεβ Ε. ΒευΗίεΓ, Σε αιΐΐε ίτηρίΓίαΙ, οΗαρ. ίν, αηιΐ αρ.
ϋ3ΓεΓηοεΓ§-83{*1ίο, ί. ν. ΝεοοοΓϋδ. Τηε ρΓεβεηΙ ρ3δ83§;ε, ίη 3 ΙεΙίεΓ αοΉΓεδβεά ίο ΐΚε π·ο'λ»9
οΓ Α!εχ3ηάπ3, οοηίΐΓΓηδ \ν!ΐ3ΐ ηαά ζΐκζάγ οεεη είΐαοΐίδηειΐ ο^ ΒΙαηηεηΐΓϋΙ ίη ηίδ 3ΓΐίοΙε ίη
Λε ΑτΛίν (οΓ. ιοο \νϋο1ιεη, Οηιηάζϋξε, ρ. 119), ΐΗαΐ ιηε Σ<βηστ<ϊα ννεΓε ηιυηίαρβί Ιεπιρίεδ
&ηά ιΗε ουίΐ ΐΗεΓεΓοΓε 3 πιυηίαραΐ οηε.
6θ Γ. «αού . . . Σίβαστοΰ : ΐΗίδ δείΐΐεδ 3Π θ!(3 ΟΟΠίΓΟνεΓΒ^. 8υί(ΐ3δ (ί

. V. Ήμίεργον, ΒεΓΠ-
Η3Γ<ίν, 853) δΐ3ΐεδ οΓ ιηε Αυ§υδΙευηι ΟΓ ΟαεδαΓευηι 31 Α1εχ3η<3πα : 'λντωνίω δ« φκοδόμι

Π
.

€. 01εθρ3ΐΠΐΊ ν(ων μίγαν, οσπερ ονν ημίίργος αττίλϊΐφ^' τω Σί)3αστω δ« ϊ'τίλίσ^. Ρΐίηγ
(Λ^.Η., χχχνί, 69) Γηεηιίοηδ ι\νο ο5ε1ίδ1νδ,

' Α1εχ3ηοΐΓε3ε 3(1 ροΓίιιηι ίη θ3εδ3Π8 ΐεπιρίο ',

»ηό Ηεηοε Μοπιπίδεη (0. 1
.

1^., ίϋ, δυρρί. ι
,
ρ
. 1203, οη 6588) Ηεΐά ΐΗ3ΐ Λε 8ΐ3ΐεηιεηΐ ίη

δυί03δ \ν»δ 3η ειτοΓ 3ηά ΐΗαΐ ιΗε ΐεπιρίε \ν3δ πζίΐγ (Ιεάίοαίεά ίο )ιιϋιΐδ, ΐΗε η3Γηε Σίβαστίΐο»
οείη£ άυε ΓηεΓεΙχ Ιο Ιηε αδβοοίαΐίοη οΓ Αυ§υδΙιΐ8 \νίιΗ Λε αιΐΐ οΓ ηίβ Γ3ΐΗεΓ. ΒΙυπιεηΐΓίαΙ,
ηο\νενεΓ (ΑκΑίν, ν, 318 Γ.), ρΓεΓεπ·ε<1 ίο ααοερί ιΗε εχρίίοίΐ δίαίειηεηΐ οΓ 5ϋί<338, 3η(1 Ιηε
ρΓε$εηΐ ρ3883£8 δΗοννδ ΐη»ι Ηε \ν3δ π§ηΐ. ΤΗβ ρ3δδα§ε οΓ Ρΐίη/ εαηηοΐ οε δεϋ 3§;3ίηδΐ ιηε
ενίάεηοε οΓ Οίααιϋιΐδ, 3ηό ίη ζηγ Ο3δε ί

δ ηοΐ Γε3Ϊΐ7 ίηοοηδίδίεηί \νίιΗ ίΐ
,

ΓΟΓ ΡΗίΙο, Ζί^., 22,
Ι5Ο, 151 δΗθ\νδ ΙΓ131 Σί/3αστ€Ϊοι» Ο,ηά ΚαισαριΊοι* \νεΓ8 δ}·ηοη)Τηθ113, 8Ο Ιΐΐ3ΐ Ρΐίη^'δ

' Οαεδ3Π8

ΐεπιρίυηι

'

ίδ πιεπεί}· α Ιοοδε εςϋίν·3ΐεηΐ οΓ ΐΗε ΙαιΙεΓ ΛΥΟΓΙ!. ΝέΓουίδοδ-Βε^, ί,'αηα'(ηη(

Αΐιχαηάηι, ρ. ι6, Γεπΐ3Γΐίδ

' 1
ε

Ιεπιρίε, ανεο δεδ (Ιευχ οοέΐίδςαεδ, η'έΐΛΪΙ ρ»δ άέάίέ 3 ]ιι!εδ
Οέδ3Γ, πιαίδ ϊ Αυ^υδίε εΙ 3 δεδ δααοεδδευΓδ, ςιιί έΐδίεηΐ Ιουδ αϋοΓέδ οοΐΐεοΐίνεπιεηΐ βουβ
Γίηνοθ3ΐίοη (1ε (ϋιαχ €Λαη, βίων Καισάρων ', 3.ηά ΐΗίδ ηο (Ιουοΐ εχρίαίηδ ιηε (Ιουοίε ηαηιε ;

οΓ. ΙΗε ΗαπιουΓ^ ΓΓα^πιεηΙ ρυοϋδηείΐ \>γ Ρ. Μ. Με/εΓ, Ζ. /. νετξΐ. Κκύίετν., 'χχχν (1918),
93 ί., Και]σαρίίο>/ βίων Σί/3α[στώκ. ΡΟΓ Ιηε ροδίΐίοη οΓ ιΗε Ιεπιρίε δεε 5ΐΓ3θο, χνϋ, 9 (794) >

'

Ρΐίη^, /. ^. ; Ρηίΐο, /. €. ΤΗε Ι3δΐ-η3πιε(1 §ίνεδ Ιηε Γυΐΐεδί αςεουηΐ οΓ ίι : οϋί»» γαρ τοιούτον «ση
τίμ€νοίί οιην το Χίγόμςνον ^ίβα&τίΐον, ίπιβατηρίον Καίσαρα! νίωςί \ος) αντίκρυ των ΐνορμοτάτων
\ιιιιι·ι··<· μιτίωρος ΐίρνται μίγιστοί καί (πιφανίστατοί και οίοι οϋχ ίτίρωθι κατάπλίωί αναθημάτων, [<Ί]
γραφαίτ καί άνδριάσι καί όργνρω καί χρυσω πιριβιβλημίνος ΐν κύκλω, τϊμινοΐ (ίρντατον στοαΐί,

βιβΧιοθήκαΐί, άνδρωσιν, άλσίΟΊ, ΤΓροπνλαίοΐί, (νρνχωρίαις, ντταίθροις, αττασι τοΐί €ΐρ πολι/τ€λ(στατο^

κύσμον ησκημίνον, ί'λσϊί ««Ι άναγομίνοΐί και καταττλί'ουσισωτήριοι. ΑΐΓ13η3δίΐ18, Ιίίίί. ΑΓ. 56, Πίεη-
ΐίοηδ του! κητπυομίνον: ΐν τω Καισαρκ'ω τόπον!, ενίάεηΐΐ^

>:ιπι,ΐϋ!<'ηί;ι!
§^Γ(1εηδ.

6 1. 'Κ.αΐ'όπωι : ΐΗίδ ενίίΐεηοε ΓΟΓ 3 Σί(3αστ«ον 31 Οαηορυδ δεεπίδ Ιο οε ηε\ν; Οαηορυδ
<3οεδ ηοΐ 3ρρεαΓ ΐη Β1απιεηΙη3Γδ Ηδΐ ίη ΑτοΗίν, ν, 322 (οΓ. Ιοο Ρ. Κ)Ί. ϋ

,

1331 2, η., 3η(1

ΐηε Ιίδΐ οΓΡ. Μ. Με^εΓ, Ζ./, νιτςί. ΧκΑίίΐν.,χχχν, 1918, 9521)·
62-6. ΤΗ6 ίηΙεΓρΓεΐ3ΐίοη 3η<3 Γ83(1ίη8β 3€ΐορΙε<1 ίη ιΗε ΐεχΐ 3ηά (Γαηδΐ3ΐίοη 3Γβ (Ιϋε Ιο

?ΓθΓ. Ηιιηΐ. Το βυρροδε (38 ΐΗε εάίΐΟΓ η3<1 31 βΓδΙ άοηε) ΐΗ3ΐ Ιηε υ ίη 1
.

63 \ν3δ ^εΐείεϋ

ννίΐΗ Ιηε ίηΐεηΐίοη (ίη3(1νεΓΐεη11}' ηοΐ θ3Γπε(1 ουί) οΓ οοΓΓεοΐίη§; ί
ΐ ίο ου, ιΗυδ πιαΚίη^ Οΐ3υ(1ίϋδ

ϋ 2
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Γε]εεΙ ΐΗε ρΓοροδα! οΓ Ιηε Α1εχ3η<1πηεδ, Ϊ5 ιηυοΗ Ιεδδ Ι&εΐ^, ΓΟΓ πάνυ, ρΐαοεά \νΗβΓθ ίΐ Ϊ5
,

\νου!(1 ηοϋ §ο \νε!1 \νΐιΗ ου χαλώ;. ΤΗε ρ&5δ&§;ε ίδ α ηε\ν 3ηά νδΐυαοίε ρϊεοε οΓ ενίοΐεηοε \νίΐΗ
τε§3Γ(1 Ιο Ιηε «ρχαί, αοουΐ \νΗίοη, ϊη ΐΗε Οτβεΐί αίιίεδ, \νε Ιιηονν δίηβΐιίίΓΐγ Ηΐΐΐε, 5υΐ ίΐ Γηιΐδΐ
οε οοηΓεδδεά :Η&1 ΐΐβ Ιεδίίπιοηγ Ϊ8 ηοί υηαιηΐιίβΐιουδ. Το Βε§ίη \νίΐη, Οΐβικίίιΐδ ϋοεδ ηοΐ
οίείΐηίΐεΐ/ δδχ \νηεΙηεΓ ΐΗε ρΓοροδ»! ηε αρρΓονεδ οΓ ΐ

δ ΐΐιηΐ ΐΐιε πωςίδίΓαπεδ δηουΜ ΟΓ δΗουΙά
ηοί 5ε ΐΓΪεηηΐαΙ. Οη Ιηίδ ροίηϋ, Ηο\νενεΓ, ΐηεΓε οαη Ικ· Ιίΐιΐε (Ιουοι ; ιΗο οονίοιίδ ίηΐβΓρΓοίαΐΐοη

ίδ ΐΗαΐ ΐΗε τρίίτία ίδ ηο\ν οοίηβ ίηΐΓθ<3ιιαε<1. Αραιΐ ΓΓΟΓΠ οιΗε: οοη«ί<1εΓ&ΐίοηδ ΡΓοΓ. Ηιιηΐ
ροίηΐδ οιιΐ Ιηαΐ ί

Γ Ά ρΓοροδα! ΓΟΓ Ά τρίτια \}&ά βεεη Γε]εοΙε<1 ίιγ ΐηε Α1εχ3ηό!πηβδ \νε δΗοιιΙά

εχρεοί μη. Βϋΐ ΐΐ ϊδ ηοί δο ο!ε»Γ \νΗεώεΓ ΐΗο ΐεηη \\·αδ οείη£ Ιεη§ΐΗεηε<1 ΟΓ δΗοΓίεηεά.
ΤΗε οΐ&υδε (οί) γαρ (ήρ)χοντα κτλ. ηαΐιΐΓ3ΐ1}' ΐπιρϋεδ ΐΗε ΙαίΙεΓ ; ΓΟΓ ί

ι δεβπΐδ Γε&5οηα1)1ε ίο

ειιρροδε ΐΗ»1 Λβ ηεαΓεΓ Λε εχρεοΐεά *ϊθίνη ΐΓΐε ^Γε^ΐεΓ \νου1<1 βε ΐΗε φόβος α.ηά ΐΗεΓεΓοΓβ
ΐΗβ Γηοΐϊνε ΓΟΓ οεΐηρ; μίτριος. ΤΙιεΓε ίδ, Ίηάεεά, ενίάεηοε λνΗΐοΗ Γηπίςεβ α§αίηδΙ ΐΗϊδ, νϊζ. α,η

ίηδΟΓΪρΐϊοη οί ΐΗε Ρίοΐεηηαία ρεΓΪοά ίη ΑκΑιν, ν
, 162, \νΗεΓε 3 Ηερίιαεδίϊοπ εοη οί

ΗεΓοάεδ, οαΐΐεά Άρσικοίύί, ίδ άεβοΓίοεά 38 γυμνασιαρχήσας το κθ (ίτοί). ΤΗε ρΓΟνβπαηαε ίδ

υη1;ηο\νη, ΠΟΓ ϊδ ΐΗε άεπιε δεουΓεΙγ Ιοααϋζεά, ουί ΐΗεΓε ί
β

§Γουη(1 ΓΟΓ βυρροδΐη^ (δεε ΚιιΙ)εη-
δοΐιη, αά Ιοε.) ΙΓΙ&Ι ί

ΐ \ν»δ οηε οΓΐΗε Α1εχ3η<1παη όειηβδ, &ηά ΐΗου§;Η ϊϋ ϊδ ηοί ϊιηροδδΐοίε Ιΐΐ3ΐ
&η Αΐεχίΐηάπ&η οίΐϊζεη τεδίιίεηΐ ΐη Λε χώρα πιίβΐιΐ 1)β §)ΊηηίΐδΪ3ΓθΓΐ ϊη δοηιε ηοιηε-€3ρίΐ3ΐ, ϊΐ

18 ΓΠΟΓ8 ιι.αιιι ·Γ
ι

ΙΟ ΓεΓεΓ Ηΐδ οίΓίοε ΙΟ Α1εΧ3Π(ΐΓΪ3. Βϋΐ ΐΗε εΧρΓεδδϊΟΠ γνμνασίαρχηααι το κθ

(«ΓΟΓ) δΗοιιΜ ϊπιρί/ αη αηηυαΐ ο(Κοε, εο ΐΐιβΐ ίΓιΗε ϊηδαπρίϊοη ί
δ ίο οε ΓίΓεΓΓεά Ιο Αΐεχδηάήα

ίΐ τη&γ οε 3Γ^υεά ιΐιαΐ ΐη ΐΗε Ρίοΐεπίίΐίο ρεποά αηηυ3ΐ ΐοηυΓε \ναβ ΐηε τυΐε ϊη ΐΗβΙ οίΐ^, 38 ί
ι

\ναδ ίη πιοδί ρΐ3οεδ (βεε ΡϊυΙ^-ννίδδΟλνδ-ΚΓοΙΙ, νϋ, 1992 Γ.). Οη ιΗε οίΗεΓ Η3ηι1 Ρ. Οχ>'. χϋ,
1418, 15 ΓιίΓηίδηεδ ενίιίεηοε ΐΗ»1 Ιηε §)τηη3δΪ3ΓθΗ7 \ν&3 ΐΗεη (Α. ο. 247) ηεΐά ΓΟΓ ηιοΓε ΐηϊη
οηε ^ε3Γ (δεε Ιοο ΟεΓίεΙ, Σ.ίΙιιτ§ί(, ρρ. 32°, 3^3)> αη^ ΟΓεηΓεΙΙ α.ηά Ηυηΐ δυ^εβΐ ίη ΐΗε
ηοίε αά Ιοε. ιΐΐδΐ Ιηε ΐεπτι ηι^^ οε

' ΐητεε ΟΓ ηιοΓε '. Τΐήδ ίδ αϊ Οχ>τη)·ηοΓΐαδ, ηοί Α1εχ3η(3π3,
5υΐ ίι ίδ ηοΐ υη1ί1ζε1}'ΐΗδΐ Ιηε ηοπιε-€3ρί[3ΐδ λνονιΗ ηιοάεΐ ΐΗείΓ ρΓ3θΙίοε οη ΐΗα£ οΓ ιΗε Ιαΐΐεπ
ΤΗβ οίαυδε τεΐεΓΓεΛ ίο, Ηο\νενεΓ, ίδ νεΓ^ (ΙίΠΐουΙΐ ίο εχρίαίη ί

Γ ΙΗε Ιεηη οΓ οΓΠοβ λναϊ

1)είηβ εχΙεη(!ε(3. Τηε ίηδοπρίίοη ίη ΑπΆιν, ν ίδ α νεΓ>· υηοεΓίβίη Ιιαδίδ, δίηοε ίι τη&γ ηοί
ΓεΓεΓ ίο Α1εχ&ηάπ3. 31 αΐΐ, ζηά ίη »ηχ οαδε ίΐ ίδ ηοί & ηεοεδδ3Γ)' ϊηΓεΓεηοε ΓΓΟΓΠτο κθ («ΤΟΓ)
Ιη3£ ιΗε οΗΊοε λναβ αηηυβί (δεε ηο\ν Ε. ΒΓεαοί», Βιιΐΐ. 8ο^. Α^^/ι. <ΪΑΙ(χ., Ν. 5., ν, 123 Γ.);

ίΐ πΐ37 ρβΓηαρδ τηεκ\γ Γηείΐη ιΗβί ΐΗίδ \νβ3 ιΗε ηΐ3η'δ 291)1 }'ε»Γ οΓ οίΚοε, αηιΐ Ιηε Ο38ε ·\ν3δ

ΡΓΟΟ301)1 »η εχοερΙίοη3ΐ οηε ; Ηε ΓΠ3)' ενεη η3νε οεεη §}·πιη3δί3ΓθΓΐ ΓΟΓ ΗΓε. Ηεηοβ ϊ
ΐ Ϊ5

οεδί ίο αοηοίικίε ΐΗ3ΐ ιΗε ΙεΓηι ΐίΐΐ Λε τεί^η οΓ ΟίΛυίίϋδ \ν&δ ηηοΓε ΐηαη ιΗΓεε >·εαΓ8 (ΟΓ \ν&>

ίΐ ροΓΓίαρδ υηΐίπιίΐεά ?) αηιΐ \ν35 ιΐιεη τειίυςειί Ιο ϋιτεβ.

71. αρχήν: ηοίε ΐΗαΐ ιΗε βουλή ί
δ ΗεΓε τεΓίπχ'ίί ίο α» αη αρχή.

73· ηλΐ)ί«: ΟΓ ροδδίοΐ^ ίίλίίί'ί («ί).
74· πολίμου : θΓ. Ρηίΐο, Ιέξ,) 17) 1'9 (^· 5^2)ι /*''Χι<7ΤΟΓ°^" *α* ακήρυκτο! πΰ\(μοι »ιτί τω

ΐθνίΐ σκίΊκροτίίτο. ΤΗίδ ιίδε οΓ Ιηε \νοΓ(1 8πο\ν5 Ιη&1 \νί!οΙίεη'δ Γε1ΐ3ηοε οη ίΐδ οοοιίΓΓεηοο ίη
ΐΐιε ' Ρ^υΐιΐδ α,ηά Αηίοηίηαδ Α^/α

'

Ιο ςοηηεοί ιΗε ενεηΐδ ΙηεΓε ΓεΓεΓΓεΛ ίο \νίιΗ ιΗε )ε\νίδΗ
τενοΐΐ ιιηΛεΓ ΤΓ3]3η (ΑηίΐϊίΜΐίϊιηνι, ρ. 814) ΐδ υη)ΐΐ5ΐίΠε(1 ; ςΓ. ν. ΡΓεπιεΓδϋείη, ί/(ηηα,
Ινίϊ, 287 ί.

75· 'ί άι»τ··*ηΓοστάσ«β»ι: λνε Γηνίδΐ Ιΐη(1εΓδΐ3η(1 δΟΓηεΐΓΐίη£ Η1\ε προι τοί/ι άντιπά\ουι; οΓ.
Ρθ1)'Ο., ίν, 47> 4 · <>κτΐί άντικαταστάσιωί τή( γνομίνηί . . . προι τοί/ϊ των 'Ρο&ίων

1
.

Iη5^^. (ί^.' 785· 7~9 : ^οτ^Ρ0" ί« ΐκατίρον μίρονί (ξ άντι>[α[

7^· Διονυσίου του θ»ωί{ο]ί : ιΐιίδ η3Γηε <3οεδηοι οοουΓ ίη ιΗε ΙίδΙ §ίνεη ίη 11. ι6-2θ, 1>υΐ
[ηε ρεΓδοη ηιεαπί ί

δ ηο (Ιοιιοί €. ]υ!ίυδ Όίοη^ϊίυδ (1
.

17), ιΗου§1ι ί
ι ίδ δΐΓ3η§ε ΙΗ31 Ηίδ ΓαΐΗεΓ'β

η»Γηε ίβ ΗεΓε ίηδεΓίεά. ΡΟΓ ΐΗε οηιίδδίοη οΓ £ηε ηοπιεη 3η<1ρΓΛεηοηιοη οΓ. 1
.

105, 3η<ί ΓΟΓ

ιΗε ίηβεΓίίοη οΓ Ά ρ3ΐΓοη}τηίο εν«η ίη ιΗε Ο3βε οΓ Ά Κοηΐ3η οίΐίζεη, 1
.

19 (βεε, Ηο\νενεΓ,

ηοίε ΐηεΓε).
77· τιι/ιΐίυό/Μΐ/οΓ : οΓ. 1

.

22. Οη ΐΗΐ3 ραδδ3§ο δεε ΐηε Αίυεηά».
8ο. αίθάίιον. αη ιιηΓεοοπίεά 3η<1 ηοί; νεπ/ ΙίΚεΙχ αφ'εοιίνε. ΡΓΟΓ. 8ιυ3Γΐ )οηεδ ΐΗετε-

ΓοΓε δΐι^εδίδ («αΊ) αίθαίίαν, 38 ΐΓΛηδ!ηΙίη§ (Ι ^οηίαηια^^αηι, αη(1 ΐΗίδ Γηα^ οε ιΗε οοΓΓεοΙ Ιεχΐ,

ίΓ δο \νε ιηυδί βυρροδε Ε άουΜε εΓΓΟΓ, ΓΟΓ -ιόν ί
δ οεΓίαίη. ΡΟΓ αίθαδία δεε Μουΐιοη »η<1

ί^3η, ί. V. αίθά&ηι.
8$ Γ
. Αιΐ3α1ίδ οπ ιΗε δνηαςοβυεδ ρ!α)·εο1 Λ ρΓΟΓηίηεηΐ ρ3Π ίη ΙΗε (ϋδΐιίΓΟίΐηοε

86. λοιμί'ι-ωιτοι : ιΗίδ ίδ ΐηβ \νοπ(1 υδϋ(1 1>7ΡΗίΙο, Ζ^., 2ο, 134 (

μη ΐδννήθησαν (μπμήσισι και κατασκαφαΐί άφανίιται . . . ιτιρον τρόπον ίλνμτ,ιΐΜΤυ μιτα της των νόμων

και ϊβόιν ανατροπής.
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ϊθκην. Λε \\ΌΓΟ Ηαδ αΙπιοΒΐ Ά Ιεοηηίοαΐ δεηδε ίη Γβΐ&ΐίοη Ιο Λε }ε\νβ; οί. Λε ρΐδδ3£ε
]υκΐ ςυοίεά ; _[οδερ!ι., Αηί., χίχ, 283 : ΐμμίνοιτας τοί? ίδίοΐί· Ζθίσι (δο Ιοο Λϊά., 285) ; Ρηϋο,
Ζ.ί^., ΙΟ, 115 ("*· 5^^) · των Ήρνν νόμων και ίη των άγραφων ίθών ^ &0.
92. (πισπαίριιν : Λε Γει<1ϊη§; Ϊ5 ηο£ ηυίΐε οεπαίη ; ΐΗε ΙολνεΓ ραιΊ οΓ Λε (1ο«'η8ΐΓθ^ε οΓ

ι> Ιια» ίΐΐηιοδί λνΗοΙΙχ (ΙίδαρρεαΓείί, αηά Λε ίΌ11ο\νίη£ ί ίκ ΐηΓβΓΓεά οηΐγ ΓΓΟΓΠ 3 ΗΟΓΙΖΟΠΙ»!
δίΓοΙίε ; βυΐ (^ίνεη Λε οεπαίη σπ) ηο οίΗεΓ \νοΓ(1 δεεπίδ Ιίΐίεΐ/ »η<1φ ίδ α ρβΓΓεοί!}· ροδβίβίε
Γ63άίη^. ΤΗε \νθΓά Ϊ5 ΐΓαηδΙαίεά \)γ δίερίιαηυδ, ΤΙΐίςανηα,

' κυβδυΐΐο, νείυΐ 3.6 αηίιηί

όεϋςαίο, ρΕίΙριίαϊηιηάιΐδ ', ί>γ Ι-., αηά δ.
' ίο 1)8 ϊη &\&τπι ', ζηά ΐΐιίδ ίδ Λε ηιεαηίη§ ΓβςυΐΓε(] ίη

(Ιιε ρακ5α§ε ύιεγ τεΓεΓ Ιο, Ρΐυί., ΜΟΓ., 327 °> 'τι (8Ο Κείκΐίε ΓΟΓ Μδ. ί'πί) ΤΟΪΓ Φιλατπικοϊ:
ίτολί'μοΐί (πίσπαφιν ή Έλλάι, Ιπιι κ ίδ ηοι νεΓ^ 3ρρΓορπ&ΐε ΙιεΓε. Τΐιε δεηδε &<3ορΙεά
οίερεικίβ οη [Ιιε τηεαηίηβ 2'νεη ίο «'γώσίΐ. ΙΓ

,

»5 ίϊτδΐ ι&ΐιεη, ίι τεΓεΓ5 Ιο αοηΐεδίδ ίη ΐηε
εΐεαίίοηδ ίο ΐΗεκε οίΓιοεβ, \νε Λναηι Ά δεηβε Ιίΐίε ' ίο αδρίΓε ίο

'
; βυΐ: ?ΓθΓ. Ηυηΐ ροΐηΐ3 ουί

ίΗαΙ ί[ ίδ δΐΓίΐηρ;ε ίη Λαΐ €3δε Ιο δίη^ΐε ουί οηΐ}· Λε ^χηιηίΐδίαΓΟΪιχ &η<1οοδίπείεί^. Ηε ρτκ-
ΓεΓδ ΙΙιεΓείοΓε ίο Ιϊΐίε Λε αγώνα ίη ΐΐιε ΟΓ^ίη^Γ}· δεηβε οΓ ίΐΐΗΙείίο οοηΐεδίδ. ΤΙιίδ ίδ οεΓίαίπΙγ
οεΐΙεΓ, οιιΐ ενεη ΒΟ «ίτισπαιρίκ· ίδ υηεχρεοιείί. ΡεΛαρδ

' ίο κΐηνε ίη

'

ίδ ηοΐ Ιοο ΓΪΙΓ τεπιονεά
ΓΓΟΠΙ ΐΐιε αΐίεβίεό δεηδε.

94· άπηλάονταί : ίοΓ Ιηε <3Γθρρίη§ οΓ υ Ίη ΐηε (ΙίρΗίηοη^ αυ δεε Μα^δεΓ, (ϊταιηιη. ξΓ,
Ραρ., ρ. ιΐ4· Βυΐ Λε ρηεηοηιεηοη ίδ ρΓθΙ)αΙ>1>'οοπιπιοηεΓ ίη ΐΗε Κοπιαη ΐΐΐίΐη ίη ιηε
Ρίοΐεπιαίο ρεΓίοά.
ΙΟΙ. πραότητα! : ΟΓ ]>εΓΐΐ&ρδ πριότητοι (ί/ί1).

1 03 Γ
.

την άνατάτωι . . . ίπαρχοΰσηϊ : Λε ίηΐεΓρΓείαΙίοη ίΐάορΐε(1 ίη Λε ΐΓαηδΙαΙίοη αηά
οπίίο&Ι ηοΐεδ ίδ άιιε (ο ΡΓΟΓ. Ηυηΐ. II ίβ ρο^δί^ΐε Λαΐ την δηουΐά οε οοΓΓεοίεό Ιο της, ΐιΐάη^
τήϊ άιι(ω)τάται ΛνίΛ οιΊι(ί);αΓ Γ3ΛεΓ Λ&Π (ϋδ ίη Λε ΙεΧΐ) \νϊΛ πρόιιοίαν, ουί Λίδ, Λθϋ§Η ίΐ

ίπιρΓονεδ Λε δίχΐε, ίδ ηοΐ αβΒοΙυΙεΙν ηεοεδδ3.Γ\·; ίη(1εε(1, Λε οιηίδδίοη οΓ τήί οεΓοπε καθάπιρ ίο
οοηηεοί ο;«(ί).'ηί \νίΛ πόλ(ω5 ηΐ3}' οε & δί^η οί Ιι·3ηκ1;»1ίοη ΓΓΟΠΙ α 1>α1ίη οπ^ίηαΐ ; δεε
ίηίΓοάυοίίοη. ΡΟΓ δίπιίΙαΓ ίηδίαηοεδ δεε Ι^3Γοδοα(1ε, Ώ€ Ερί$1ιι1ίχ, ρρ. 92 β

".



II. ΤΗΕ ΜΕΙ,ΕΤΙΑΝ 50ΗΙ5Μ

ΤΗε ΜεΙείΪΕη 5οΗ!ί>ιιι οΓ Ε^χρί,1 ίΗου§Η Εί ίίΓδί δί§Ηί οί οη\γ ΙΟΟΕ! Εηά πιίηοι·

ίιηροΓίΕηοε Εδ οοπιρΕΓεο! \νίΐΗ ίΐιε Απαη οοηίΓονεΓδ/, ΐδ οί ξτκζί ϊηίεΓεδί ΓΟΓ
ιΗε ΗΐδίοπΈη οί €Ηπ5ίιΈη Ε^γρί, ζηά ίΗε ενεηΐιιαΐ &11ΪΕηαε οί ίΗε ΜεΙείΪΕΠδ \νίΐΗ
ίΗε ΑπΕηδ, εχεΓοίδΐης Εδ ίί όϊά Ά άεάδίνε ίηίΐιιεηοε οη ίΗε ίοΓίιιηεβ οί 5ί. ΑίΗίΐηΕ-
5Ϊα5, £ΐνεδ ΐΗε δοΗίδΓη οοιίδίάεΓΕοΙε 5Ϊ§ηίήαΕηοε ενοη ΓΟΓ ΐΐιε κίιιο'οιί οΓ ^εηοΐΈΐ
εοοΙεδΪΕδίίοΕί ΗίδίοΓγ. ΟυΓ ενϊάεηοε οοηοεΓηίη^ ϊίδ οΓΪ§ίη ίδ ΓΓ^ιηεηΙαιγ ζηά, Άί

βϊ^Ηί, αοηήΐοΐΐη^. ΤΗε ρήπΐΆτγ Εΐιΐΐιοπίϊεδ 3Γε (ι) ίΗε \νπΙϊη§5 οΓ 5ΐ. ΑΐΗίΐηΕ-
; (2) Ι^ίίη ίΓαηδΙαΙϊοηδ οΓ ί\νο ΙείΙεΓδ (ϊ

) ΓΓΟΙΠ ΓΟΙΙΓ Ε§;χρΙίαη Βίδΐιορδ Ιο
Μείεΐϊυδ, (ϋ) ΓΓΟΠΙ Ρείει-, ΒϊδΗορ οΓ Α1εχΕη<1π3, ίο 1ιΪ5 βοοίί, Ιο§εΐΗεΓ χνΐΐΐι (ϊϋ) &η
Είοοουηΐ οΓ ΙΗε οίΓουΐΏδΙβηοεδ, ίΗε λνΐιοίε ΓοΓπιϊη§ Ά ΓΓα^πιεηΙ οΓ &η

εοα1εδί&5ΐίθ£ΐ1 οΙίΓοηϊαΙε ΟΓ οοΐΐεοΐίοη οί όοουιηεηΐδ, 3.11 ίϊϊΒί ε<3ϊΐε<ί ί>γ ΜαίΓεί
τε-ε(1ίΙε(1, ε. ξ., ϊη Μ. }. ΚοαίΗ'δ Κίΐΐςνίαε Ξα^αε, εά. αΙίεΓΗ., ϊν, 91— 4 > Μί^ηε, Ρ. Ο.,
χ, 1565-8, χνΐϋ, 5°9-10 (ά· Ρ· ΒΕΐίίϊΓοΙ, Βγζ. Ζ., χ, 131-2) ; (3) ίΗε Οαηοηβ οί
ΡείεΓ, ΒΐδΗορ οί Α1εχ»ηάΓΪΕ (ΚουίΗ, Κίΐ. χαπαί, ίν, 23 ίί. ; Μί^ηε, Ρ.Ο., χνϋί,
468 ίί.) ; (4) ΕρΐρΗίΐηίυδ, Αάν. Ηαε^., Ιχνϋί (Μϊςηε, Ρ.Ο., χΐϋ, 184-201).
ΑίΗαηΒδίιΐδ, 35 ΕΠ υηςοΓηρίΌππδίη^ ορροηεηί οί ίΗε Μείεΐϊαηδ, ίδ οί ν^ΐιιε
ίοΓ Ηΐδ ο!ΐΓθηο1ο§;ϊα3ΐ ενΐθεηοε ; ΗΪ5 δίαΐεπιεηΐ (Αροΐ. €. Α^., 59) ί^Ι Μείείίυδ
(ίεροδεθ οχ ΡείεΓ ίοι· νηζηγ ίπ'ε^ιιίΕπίΐεδ

'

ΕΠΟ* ίοΓ δΕΟΓίήοΐη^
'
[ίο ΐάοΐδ] ηεεο1 ηοί

6ε ίαΐίεη νειγ δεπουδίχ, ίοΓ ίΗε Ε€ου5αίίοη \ν35 οηο ΐΗΕΐ ΟΕΐηε τεΆάΊΙγ ίο αοηίΓΟ-
νοΓκίΕΐίδΐΒ οη ίΗε ηιθΓΓθ\ν οί Ε ^ΓεΕί ρεΓϊεςυίΐοη.2 ΤΗε <3οοιΐΓηεηίδ τείεΓΓεά ίο
υη<3εΓ (2)

3 ΕΓε, οη ΙΗε ΟΟΠΙΓΕΓ^, οΓ ίυηθΕπιεηΐΕΐ ΐπιροΓίΕηοε, ΕΠΟ! ΕρΐρΗΕηϊυδ,
Ηε \νΓθίε ΐΕίει· ΙΓΙΕΠ ΑίΗΕΠΕδΐαδ, ΗΕ<3 οχοείΐεηί ΕυΐΗοΓίίχ) ρΐΌΟΕοΙχ ϊη ρΕΓί
οί Ε^γρίΐΕη ΒΐδΗορΒ οΕηίδΗεά ίο ΡΕίεδίϊηε.4 ΤΗε δΐίϋΕίίοη (ΙεδΟΓΪοεά ί>γ

ϊδ εηίίΓεΙχ ίϋήΈι-εηΙ Α-ΟΠΙ ίΗΕί ρπεδαρροβεά οχ ίΗε οίοοαπιεηΐδ οί (2),
ουί ίί ΐδ εΕδ^ ίο τεοοηαίε ίΗεπι ί

ί \νε δίφρο^ε ίΗεηι ίο ρπεκεπί α"ίίΓοΓαηί δίΕ^εδ ίη
ίΗε §Γθ\νίΗ οί ΙΗε δοΗίδηι. ΤΗε οοηιοίπΕίίοη πίΕάε ογ δοΐηνΕΓίζ Εηά ϋιιοΐιεδηε

£'ν05 ΙΗε οοιτεοί δεα,υεηαε ; ΑεΗεΙίδ, Ιεδδ ςοηνίηοίη^ΐχ, ΕοΌρίκ ίΗε

ΤΗε 5εΗίδΠΊ ΗΕ(3 ηο άοαίπ'ηΕΐ ΟΓΪ^ίη, ουΐ ΕΓΟϊε οιιί οί Ε αΊδραίε \νΗίοΗ οΓο!<ε
ουί ς!υπη§ ΙΗε ΟΓεΕί ΡβΓδεουίίοη, ρΐΌΟΕοΙχ ίη Α. Ό. 305. £Γηοη£ ίΗε ΟΗΓίδΙίΕΠ

1 Το 1)0 (Ιί5ΐίη<;νπ3Η€(1 ίΓοιη Ιΐιε ΙίΐΐβΓ Μείεΐίαη βοΗίδΓη 3.1 ΑηΐίοεΗ, ννΗίοΗ Ηα(1 ηο
οοηηεχίοη νϊιΗ ϊι. Αιηοη§ τεοεηΐ αυΐΗοπίίεδ ιηαν 5ε αίιεοί : Η. Ααηβΐίδ, ίη ΗεΓζο£-Ηαυο1ί,
ΚιαΙίΜγΜορΆάϊε /ΗΓ ρκοΐ. ΤΤιιοΙ. ιι. Κίτ^€, \\\, 558-62, χχίν, 83 ; Ε. 8ο1ι\ναΓΐζ, Ο. Ο. Ν.,
1905, 164-87; 1^. ύηοΗεδηε, Ηίζΐ. αηί. ά( ί'^/ια, ίί

,

3Γ^ ε<ί·ι 97~ΙΟ°; Ρ· Ι· Ρο^ΙίΟδ-
}αοΐ48οη, ϊη ]. Ηα.5ΐίη£8, Εη€. ο

/ 'ΚιΙ. αηά Είίιία, νίϋ, 538·

2 ΟΓ. ίΗε 8Ϊπιί1»Γ ϋοη»ΐί5ΐ αςςιΐδΛΐίοη α^&ίηκΐ Ρορε ΜαΓοεΙΗηυδ (ϋϋοΐιεδηο, ϋ
,

93 ί·)·

3 Ο. δεεοΐί, Ζ. /. ΚϊκΗίηςι&ίϊι., χνϋ (1896-7), 66-7, ριοηουηοεδ ΐΐιεδε άοουπιεηΐδ
ΓθΓ§;επεδ, 1>υ£Ηίδ &Γ§ϋΐτιεηΐδ απέ ςιιΐΐε υηοοηνίηοίη^, αηά ΐΗεΪΓ ίΐυΛεηΐίοίί)1 ί
δ ηο\ν αίπιοβΐ

υηίνεΓδίΙΙ^ αοοερίεοί, ε. §. &χ 8αΗ\νΐΠζ, Ο. Ο. Ν., 1904, 389 ; ΟαοΗεδηε, ίί
,

99 »
' Αοηείίδ, ορ.
^^ι.,χίί, 561 ; &ο. 5εε 8
.

Κο^αΐα, Όίι Αη/ίίη§ε άα αηαηί^^/ι^η 8ΐηϊΙΐί.

* δεε δοΗλναηζ, Ο. 6. Λ7., 1905. 165.
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ρπδοηεΓβ, ηο (Ιοιιοί Εΐ ΑΙεκΕπάπΕ, αοηοει·ηΐη§ Ά ςυεδίΐοη οί οηιιι-οη άϊδοΐρΐΐηε, Ιηε
ΙτεΕίΓηεηΙ οί ΐηε Ιαρ$ί. Ρείεπ, ΐηε ΒϊδΗορ οί Α1εχΕηο"πΕ, ΓερΓεδεηΙεο1 Ιηε ιηΠάει·,
Μείεΐΐυδ,1 Βΐ<;ηορ οΓ Ι^'οοροΐΐδ, ΐΗε ιτιοΓβ π£Ϊά βαηοοί. ΝείΙηεΓ ρζΛγ ρι-οροδεοί
Ιο εχοΐυα'ε Ιηε Ιαρ$ί ρεπηΕηεηΐΙ;/ ίΐΌΠΐ ςοηιπιυηΐοη, ηεΐΐηεΓ Ιηου^ηΐ οί Γε-ΕαΊηΐΙΐϊη^
Ιηεηι υηοοηάΐΙΐοηΕίΙχ ; ϊΐ \ν33 πιοΓεΙχ & ςιαεδίΐοη οί Ιηε ΐηΙεινΕΐ ίο οε Εΐ1ο\νεο1
οείοι-ε Γε-ΕοΊηΐδδϊοη Εηά Ιηε δίΕΐυδ Ιο οε ΒΟοοΓάεά Βίΐεπ ΐΐ.'- Βαΐ Βδ ηείΐΙιεΓ ρζτΐγ
ννοιιΐο1 §ίνε \ν»χ ΐΗε οΊβρυΙε εηάεά ΐη Ε βοΙιίβΓη, ίΙιου^Η \νε ΐΏ3.γ ϊηΓεΓ ΓΓΟΙΠ ΐΗε Ιεΐΐεπ
οί ΐΗε ίουι· ΒίδΗορδ, ·\νΗο 3.εΙςΐΓε55 Μοίεΐίαδ ΗΒ ' (Ιϊΐεοΐο εΐ αοΓηιηΐηίδΐΓΟ ΐη Οοιηΐηο ',
ίΙΐ3ί ίΐ (Ιίά ηοί Εΐ ΠΓΗί &Γηουηΐ Ιο 3.αοπιρίείε ΒενεΓαηοε οί Γεί&ΐϊοηβ. 5'ηθΓΐΙχ
ΐΗε ουίοΓεΕίί οί ΐΗε ηυ&ΓΓεΙ Μείεΐΐαδ ΕΠΟ" ΡεΙεΓ αρρεαΓ Ιο Η3.νε οεεη 8εΙ αϊ Η

οη Ιηε ΙεωροΓ&Γχ οεβδΕίίση οί ίΗε ρεΓδεουΙϊοη ; οαΐ \νΗεη ίΐ ΟΓοΙίε ουί
ΜεΙεΙίυΗ, αηκΐουβ, ϊΐ \νοιι!ά δεεηι, Ιο εχίεηά ΗΪ5 ο\νη Γοΐΐοννίη^, Ιοο1< ίΐ οη Ηΐιη

βεΐί Ιο εηΙεΓ ΐΗε άϊοαεδεβ οί ίοιίΓ ΒίΒΗορβ λνΐιο \νεΓε ΐΗεη ϊη ρπδοη αηά υηάεΓίαΙίε
ΟΓάίπαϋοηδ. ΤΗε ΒίβΗορδ ρποΐεδίεϋ ϊη ίΗε ΙεΙΙεΓ τείειτεα! Ιο (α, ϊ ίΐοονε), ουί
Μείεΐίαβ άΪ5Γε§»Γ(1εά ΐΗείΓ ΓεΓηοηδΙπαποεδ, ζηά ΙαΙεΓ οη, ΐΗε Βίδηορδ Η^νίη^ οεεη

Γηζτίγτεά, ρΓΟΟΕοΙγ ΐη $ο6,Ά Ηε ννεηΐ άοννη Ιο Αΐεχαηάπα, \νΗεΓο, βηάιη^ Ιη&Ι
ΡεΙεΓ \νΕ3 ΐη Ηΐάΐη^, Ηε ρΓοοεεάεο! Ιο εχοοηιηιιιηΐα&ΐε ναΓίουδ ρΓΪεβΙδ Εΐιά νΐδΐΐοΐ'δ.
ΡεΙεΓ ΐΗεΓεαροη \νΓθΙε Ιο ηΐδ ίίοαίί οΐάόΐη^ ΐΗεπι Ιο Ηοΐά Μείεΐΐιΐδ εχοοηιηιαηΐο&ίε.
Αϊ Ά ΐΕίει· άΕίε Μείεΐϊιΐδ \να5 ΗΓΓεδΙεο" εηά οίΐηΐδίιεά, \νΐΐη δενεπαΐ οί ηίβ ίο11ο\νεΓδ,
Ιο ΐΗε πιϊηε5 οί Ραίεβίΐηε, ννΗεΓε ηε τεσίΕίπεά Ιΐΐΐ ΐΗε εάϊοΐ οί ΙοΙεΓΕίΐοη ρΓοπιαΙ-
^Εΐεο1 οχ ΟαΙεπαΒ ΐη $ι ι. Τηε ρεΓδεευΙϊοη \ν»δ τεηεννεά ογ Μ&χΐπιΐηυ5 νετγ
ί>οοη αίΐεΓ ΟΕίεπυβ'δ άεαίΗ, ΕΠΟ οηε οί ΐΗε ΠΓΗΙ νΐαιΐηΐδ \ν35 Βϊβηορ ΡεΙεΓ, \νΗο

\νΕ5 ηΐΕΐΐ^Γεί! οη 25 Νον.,311. Τηε δοΗίδηι οοηΐΐηιιεά ενεη ΕΠΙΟΠ^ Ιηε εχΐΐεδ ΐη
; ΐΗε Ιννο ρΕΓίΐεδ ηεΐά ηο οοπιπιυηίοΕίΐοη \νΐΛ εΕοη οίΗεπ, Εηά Μείεΐΐαδ

ΒΪ5ηορδ Εηά ρπεδίβ οί ΗΪ5 ο\νη δεαΐ, \νηΐοΗ Εδδΐιηιεά ΐΗε ΐΐΐΐε
' ΟΗιιποΙι

οί ΐΗε ΜΕΓίχΓδ'.4 5ο Ιοο, ΕίΙεΓ Ρείεπ'δ α'εΕίΗ,Ιηε ΜεΙεΙιΈηδ ηΐΕΪηΐΕΪηεο1 ΐΗεϊποννη
οΓ§3ηΐζΕΐΐοη, Ιηου§Η υηάεΓ ίΗε ερϊβεορΕίε οί ΑΙεχΕηάει· τείΕΐΐοηδ οεΐννεεη Ιηε Ιλνο

ρΕΓΐΐε5 ννεΓε ΕρρΕΓεηΐΙχ ηοί εηΐΐΓεΙχ ηο5ίΐ1ε. 5ο Εΐ ΙεΕδΙ ννε ΙΏΕ^ ΐηίεπ ΠΌΠΙ ΐΗε

ίαεί ΙηΕΐ ΐΐ \νΕ5 Με1εΙΐυκ\νΗο ΟΕΐΙεά ΑΙεχΕηάεΓΉ Εΐΐεηΐΐοη Ιο ΐΗε ΗεΓείίαΕί ΠΕίυΓε
οί ΐΗε οΌοίΓΪηεδ εχροιιηάεο1 οχ Απιΐδ ;

5
ΐΗοιι^Η ΐΐ τηζγ ννεΐΐ οε ΐΗΕΐ ηΐδ οΗΐεί ηιοΐΐνε

ΐη 5Ο οΌΐηυ \νΕ5, οη ιΗε οηε Π3η<1, Ιο ΐΕΐ<ε νεη^εΕηοε οη Απυ5, Ε ίοπηεΓ ΕοΊιεΓεηί,
ηο\ν Γεοοηαΐεά1 ίο ΐΗε ΟαΐΗοΙΐο ρΕΓίχ, ΕΠΟ", οη ΐΗε οΙηεΓ, Ιο

\νηο δΗολνεο1 Ιΐΐΐΐε εΕ^εΓηεδδ Ιο ΐΕΐ<ε Εεΐΐοη Ε^ΕΪηδΙ ηίδ ΠεπεΙΐαΕί

ΤΗε Οουηοΐΐ οί ΝίεΕεΕ, ΟΕΐΙεά Ιο§εΐΗεΓ ρΓΪηΐ3πΐ7 Ιο άεΕί %νΐΐΗ ιΐιε ΑπΪ3η
ηυεδίϊοη, οοηδίςΙεΓεο! Είδο ΐΗε ΜεΙεΙΪΕη δοηΐδίτι, ς!εαϊάΐη§ ΙηΕΐ Μείεΐΐϋδ δΗοαΙά
οοηΐΐηυε Ιο οε3Γ ΐΗε ΐΐΐΐε οί ΒίδΗορ, ΐΗοιι^η ννΐΐΗουΙ εχεΓεΐδΐη^ Ιηε οΊιΙΐεδ οί ίΗο
οίϊΐςε, 3ηά ΐΗΕΐ ΐηοβε ΟΓοίΕΐηεά ογ ηΐιτι δΗουΙο1 Βε Γε-οι-άΕΐηεα" ΕΠ(! τείΕΐη ΐΗεΐπ

1 Τηε οοΓΓεοΙ ΓΟΓΠΙ ΐδ ιιηάοϋόΐεάΐγ Μίλίηοί (βεε, ε.§., 5οη\ναηζ, (ί. Ο. Ν., 1905» ι64 ')·

1814, 2ο, ΐΗου§ίι ΟαΙΙΐΒΐυβ ΐδ ηοί & αοηαΐυδϊνβ αυΐηοΓίΐχ οη ΟΓΐΗο^Γ^ρΗ^, οίϊβΓδ ΑίΓΐηβΓ
οοηήΓΠίαΐΐοη οί ΐΗΪ8. Βιιΐ ΐΗβ ίοΓΠΐ Μβίειίυδ, δΐηοε ΐΐ ηώ ενβΓ^ΛνΗβΓβ υβίαίιϋϋΐιοιΐ ίιββίί, ΐδ

Γείδΐηεοί ίοΓ οοηνεηίβηοε.

2 ΤΗίδ Γαςί, δοπιβλνηαΐ οΙίδαϋΓεά ΐη Ερίρΐιαηΐιΐδ'δ αοοουηΐ, ΐ
δ Γβηάβπεά οβΓίαΐη οχ ΐηβ

Οίΐηοηδ οίΡεΙβΓ; δεβ δοΗνναηζ, Ο. Ο. Ν., 19061 ϊ72~3·

3 δςη\ναΓΐζ, (?. Ο. Ν., 1905. 1 77» 38 &5α'η81 3εβε^> Ζ./. Κ^^^Η^η§^$^^ι.,χνϋ, 67·

4

(·'.}.ί|ΊΙ.ΙΜΙΙΙ-. Αάν. ΗαΐΓ., Ιχνϋΐ, 3.

1 Ερΐρηαηΐιΐδ, Ιχνϋϊ, 4·

' €Γ. Λίΐι,ΐϊϊ., Αί>οί. ^. ΑΓ., 59 : ί«βαλί . . . "Αλέξανδρο».
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ίιιηοΐϊοηδ. \ΥΗεΙ \ν3δ ίΗε 3ΐΐϊ1υάε οί ΑΐΗΕη3δϊιΐ5 Ιο ΐΗϊδ ΰεαίδϊοη αϊ ΐΗε

ΐϊιηε \νε <3ο ηοΐ 1<ηο\ν, ουί Ηε Ιίεεηΐχ ι·ε§τεΙΙεο3 ϊΐ Ι&ΙεΓ,1 3.ηά \νϊΐΗ τειβοη, ΓΟΓ Ιΐιε

οοΓηρίΌΓηίδε \ν3δ Η Γ^ϋιαΓΟ. ΤΗε ς!εΐ3Ϊΐ3 οί ΐΗε εηδίιΐη^ ενεηίδ &Γε, Ηο\νενεΓ,

δοπιελνΗ3ΐ υηαεΓί&ίη. Ιί ΗΕΗ βεεη ΐηίειτεά ΓΓΟΠΙ ΑίΗ3η., Αροΐ. ο. Α^., 59>
ΑΙεχϊηό'εΓ όϋεά! ήνε πιοηΐΗδ 3ίΐεΓ ΐΗε Οοιιηαϋ οί ΝΐοΛεα ($1$) ,\ν\ι\ς\\ Ϊ5 π

ίΗε η3ίιΐΓ3ΐ ίηίει·ρΓεΐ3ίΐοη οί ΑΐΗ3η3δίαδ'δ \νοΓ(1β ; γεί ΕρϊρΗ3ηίυδ δί&ίεδ
2 ΙΗ&1 Ηε

ρεΓδεουίεό! ίΗε ΜεΙεΐΐαηΒ ΕΐΓίεπ Μείεΐΐυδ'κ <1ε&ΐΗ, ννΗϊοΗ ιτιυδί Ηανε οοουιτεά είίει·

ΐΗε ΟουηοίΙ,ΓοΓ ΜεΙείίιΐΒ, ϊη 3θοοΓ<3&ποε ννϊΐΗ ΐΐιε ^εο'δΐοη ΐΗετε »Γπνεά &ί, 1^3.η^3ε<3

Α1εχ3.η<3εΓ η ' βπεί' οοηΐ£ΐίηίη§ ίΗε η:ιηκ·Η οί ΐΗε ΒίδΗορδ 3ηο1 ςει·ΐ3.ϊη ρΓΪεδΙδ οΓ ΙΊΪΗ
&ηά ρκτ5οηΆ\\γ ϊηίΓοάυοεά ΐΗεηι Ιο Ηΐηι.3 ΡϋΓΐΗεΓ, ίΗε Ιηάεχ Ιο ίΗε
ίεΙΙεΓδ οΓ Αί1ΐ3ΠΕ5Ϊιιβ άείϊηίΐεΐχ άαΐεδ ίΗε <3εαίΗ οί Α1εχ&η<3εΓ 17 ΑρΓΪΐ,

328, Άΐ\ά ίΗε ίΐαοεΗδΐοη οί ΑΛΗΠΕδίυβ 8 /υηε οί Ιΐιε 53ΐηε γείΐΓ.* Ηο\ν &Γε \νε Ιο
τεοοηοϋε ΐΗεβε 3ρρ&ΓεηΙ <1ί5ει·ερ3ηςίε5 ? 5. Κ.Ο§»ΙΕ

5 \νου1ά ΗρρΕΓεηΐΙγ τε]εοΙ ίΗε

οΓ ίΗε Ιηθεχ ; βιιΐ ΐΗου§Η ΐΗ&ί \νοΓΐ< οοηΐ3.ΐη5 υηάοιιοΐεά ειτοΓδ, (3υε
Ιο Γηι'δυηάεΓδΙαηόϋη^; οί ίΗε Ε^χρίϊλη ο«ι1εη<ί3.Γ, ΐΗεπε ϊδ ηο οίΗεΓ §ποιιη<3 ΓΟΓ
ίΐ5 Ά^υΐ'^γ ΗεΓε. δεεοΐί6 ίΐηά δοΗλνειΐζ

7
δΐιρροδε ΐΗ^Ι Οοηδίαηΐίηε

Ά δεοοηά ηηεείίη^ οί Ιΐιε Οουηοΐΐ ίο δείίΐε ίΗε Ε^γρΙίΕη ΙΐΌΐαοΙεδ, ϊ.ε.,
Μείοΐί^η δεΗΪΒΐη, Ά ίΗεοΓχ 5ΐΐ££εδΙε(1 \3γ Ά ρίΐδδ3§ε ίη Ευδεοϊυβ,8

οη ίΗε οίΗεΓ Υιζηά Ο\ν3ί1ίϊη 9 ρΓείεΓδ ίο δαρροδε ίΗαί ΑΐΗαη3δίιΐδ \ναδ

οουηΙΐη§ ηοί ΓΓΟΠΙ ίΗε Οουηοίΐ ϊΐδείί ουί ΓΓΟΓΠ ίΗε (ΙΠΕ! Γεοερίϊοη οί ίΗε ΜεΙεΙΪ3Πδ.
Ιη εϊίΙιεΓ Ο3δε ίΗεΓε βεεπίδ Πίίΐε ίϊπιε οεί\νεεη ίΗε Γεοερίίοη ζηά
<1<;;ιΐίι ίοΓ, ίίΓδΙ, ίΗε <1ε3ΐ1ι οί Μείείϊυδ, ΒείοΓε \νΗΐαΗ Ηε 3ρροϊηίε(3 3.

}οΗη ΑιτΗ3ρΗ &β Ηϊδ δυοοεβδΟΓ,10 αηά, 5εεοη<3, βυοΗ Ά ρεί'δεουίΐοη 3δ ΕρίρΗ3ηίυδ

δρεπ1<δ οί. Αϊ Ά\\ ενεηΐδ \νε π\ζγ ίΆ\ίκ ίΐ ΐΗ3ΐ ΙΗε τεοερίίοη οί ίΗε Με1είΪ3ηδ
νν&δ άεΐ&γεά ΐ'ύΐ 327 ί νειΤ ροδδΐΐ)!^ ηεϊΐΗεΓ Α1εχ3ηάεΓ ΠΟΓ Μείεΐϊιΐδ \ν3δ

ρ3Γΐίαυΐ3Γΐγ 3ηχίουδ Ιο θ3ΓΓχ ουί ίΗε Νΐαεηε (ίεεϊδϊοη. Οη ίΗε ηε\νδ ΐΗ3ί
Μείείϊυδ, ηοΙ\νίΐΗδΐ3ηο1ίη{τ Ηϊδ τεοεηΐ δυοπιίδδίοη, Η3ά οείοΓε Ηίδ άεαίΗ 3ρροίηΙε(1
3. δίαοοεδδΟΓ, ίΗιΐδ ρεΓρείαβίϊη^ ίΗε 5οΗΪ5ΐτι, Α1εχ3ηό!ει· ηΐ3.γ Η3νε τεδοΐνεϋ οη ηιοπε

<ΐΓ3δΙία πιεαβυΓεδ 32ΕΪηδί ίΗε Με1εΙι'3Πδ, ΠΊεΕδυτεδ \νΗϊεΗ ίί ρεΓΗ3ρβ ίεΐΐ ίο Ηίδ

ΐ. ^. ΑΓ., 71 · όη ΜίλίτίΟΓ ίπίδίχθη, ω: μηποτ' ώφ€λοι/, κτλ. ; οί. § 59 · °' ίϊ ΜίλίΓίονοΐ
,Ίπωσδήποτι (δίχθησαν' ου -γαρ αναγκαίο» νυν την αΐτίαν ονόμαζαν. 8θ1ΐ\νΗΐΊζ §Οβ3 ΙΟΟ ίϋΓ ίη

(Ο. Ο. Ν., Ι911. 37°) οη ι^6 δίΓβη^ιΗ οίιΗβ Ιαδί βεηίβηοβ ΐίιαΐ ιΐιβ άοοίδίοη νναβ
ϋΗ υηΐεΓ άεπι Όηιαίί (3β8 ΚαΐδβΓίίοηβη \νί1Ιβηδ '.

1 Αάν. Ηα(Τ., Ιχνϋϊ, ζ : Άλίξανδροί . . . /κτά την τ€\(ντήν Νίλητίον . . . πάντη τοΰι Ϊ8ι'α
ϊ, νπα ί« Μ«λι;τιου κατάλίίφθίνταί, <ίι'^>ι ταράσαιαι τι και σννίχαν βιάζίσθαί τ(.

' ΑΐΗίΐη.. Αροΐ. ^. Α^., 71-2.
' Μί^ηε, Ρ. &·, χχνΐ, 1351 Ί εί· ΐΛϋοΗεπ, ηοΐβ 63, ρ. ΐ49·
»
ρ. 8ο '.
' Ζ./. Χιη:Αίη£(χΑ., χνϋ, 69 Γ.
7 σ. ο. Ν., 1911,380 «τ.
* νίΐα Οοηίί., )ΐι. 23 : αλλά γαρ απάντων ιίρηνίνομίνων, μόνοι: Αίγνπτίοιι πμικτοι ην ή προ!

άλλΐ)λ<ιν{ ψιλο»ικια, ώ( και αίβΐί ΐνοχλίΐν βασιλιά, ου μην καί προς 6ι>γην ϊγίίριιν. Ο Γα γονν
ΐΐατίρας η κα\ μπ\\ην προφητας θΐον πάσ^ πιρίίπΐύν τιμ$ καί δίίιτιρον <κάλ(ΐ καί πάλιν
ΐμισΐτιν» τοΐι αΰτοΐϊ άνιξιχάκωι, και δάροΐϊ (τίμα πάλιν, ΐδήλον τι την Κίαιταν &ι ΐπιστολής.
Κοξ3.\& Γβ]εοΐ8 ΐηΐδ ΐηεοΓχ (ρ. 8ο ') οη ιΗε ^Γουηιΐ

' (Ιβδδ άοΛ ηυΓ νοη ϊ^^Ρ1·80^611 ΒίδοηδΓεη
(3ΐβ Κεοΐβ ϊδΐ ', \νΗϊοΙι ίδ » ΓίΐΐηβΓ ςυεβίΐοηαίιΐε &5δεΓΐΐοη.
9 8ΐ«<ϋ(ΐ ο/ΑΗαηίίΜ, ρ. 66 '.
10 δοζοπιβη, ϋ, 2ΐ : μιτ ου ίτολϋ ί» [δίΐεΓ ΐΗε Ηαη<3ίη£ ονεΓ οί ΐΗβ Μείεΐίδη οηιίΓοΗεδ]

μι'λλων τον βίον καταλιμπάνιιν, Ίωάννην τινά τίιν αντω σννήθων, παρά το δόγμα τήι «V Νκαι'α σννόδαν,

κατίστησιν άντ' αντον.
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ίο ΟΕΓΓΧ ουί ; ουί ίί Ϊ5 &1δο οοηοείνίΐοίε ΐΙίΕί Ερΐρ1ιεηίυ5, Ά ηοίοπουβί/
εΕάεά \νπίθΓ, οοηίυδεοί ίΗε άίδριιΙε3 οείινεεη ΑΙεχαηάεΓ ΑΠΟ ίΐιβ

τενεαίεά \>γ Ειΐδεοϊυδ ννΐίΗ Ά ΙβίεΓ ρεΓδεουίΐοη οί ίηε Μείεΐίηηβ οχ
ΑίΓΙΕΠΕδίΐΙδ.

ΗοννενεΓ ΙΓΠΒ τηζγ οε, ΐΐ Ϊ5 αΙεΕΓ ΐΙίΕί ίΗε ίπκε λναβ οΓ νεΓ^ οπεί όΊίΓΛίϊοη,
Άΐιά οη ΐΗε άεαΐΗ οί Α1εχ3η<3εΓ ΐΗε ΜεΙεΙίίΐηΒ αρρε»Γ ίο Ηίΐνε ορροδεά ίηεείεαίϊοη

οί ΑΐηΕΠΕδΐυδ *, ΙΚε νΕίΐοΊίγ οί ννΗίοΗ ίηεχ οεΠΕΪηΙγ ίπιρυ^ηεά αϊ Ά ΙαΙεΓ
ΤΗε ρεΓΗεουΐίοη οΓ ΐΗε εεοί, ννΙιείΙιεΓ 1>γΑΙεχίΐηάεΓ ΟΓ ί>γ ΑίΗεηα5Ϊυ3, 1ε<3Ιο

8εηάΐη§ α α'ερυί&ΐίοη ίο ίΐιε ΕπιρεΓΟΓ ίο Ιζγ οεΓοΓε Ηϊιη ίΗείΓ

ΕρίρΗΕηϊϋδ η&ηιεδ Ε5 ίΗε Ιε^άεΓδ }οΗη [ΑΓοΗ^ρΗ], Ο^ΙΗπΐοαβ, ΒίδΗορ οΓ

Ρείιΐδίυιη, &ηά & οοηΓεβδοι- ηαπιεά ΡαρΗηνιΙίυδ.2 ΤΗε άεριιΐΗίίοη \νΕ5, ΗοννενεΓ,

Ιο ΟοπΒίΗηΙΐηε, 3.ηά αίΐεΓ 1ΐΕη§ϊη^ 3οουΙ ΟοπΒίαηΙϊηορΙε Άηά

ΓΟΓ βοιτιε Ιϊιηε δΐΐ'υαίί ιιρ ΕΠ πΠίαποε \νϊ11ι ΐΗε ρ^Γΐ^ οί Ειΐ5εοΐιΐ5 οί
Νίοοιηε(1ί&, ννΗίοΗ, ΑΓΪΗΠ ϊη εγιηρΆϊΙιγ ΐΗοα^Η ονιΙ\ν3.π1ΐ7 Εοοερίίη^ ΐΗε Νϊςεηε

ΟΓεεά, νν&5 οίΐΐεπί^ Ηοβίϊΐε ίο ΑΐΗΕη&βίιΐδ.3 Ογηίαιΐ &3 ΐ1ιΪ5 &11ϊαηαε οί ΐΗε υΙΐΓ»-
ΟΓΐΗοαΌχ ΜεΙείίΕΠδ ννΐΐΗ ΐΗε ΗεΓεΙϊαίΐΙ ΕυβεΙϋΈηδ τηζγ Ηινε οεεη, ίί ρΓονεά νετγ

Άηά Ιεό υΙΙΐπίΕίεΙ^ ίο ΑίΗ3ηΕ5Ϊϋ5'5 βΐ'δί εχϋε. Αϊ ήΓ5ί ηο άοιιοί ΐΗε
\ν38 ρυι-εΐγ ροΐίΐίαιΐ 4, οιαί οίοδε Άηά οοη^ίΆηί 35ϊοοΪΕίϊοη οουΐά 1η&τά\γ ΪΆΪ\

ίο ρΓοάΊιαε Ά ίεη^εηογ ίο ΑΠΕΠΙΒΠΙ ΕΓηοη^ ίΐιε ΜεΙεΙΪΕηδ, Άηά ΙΗΪ5 Ϊ5 εχρΓεββΙγ
ΗκβεΓίεά \3γ δοζοπιεη, λνΗο δαγβ ΐΗ^ί ϊη οουΓ$ε οί ίίπιε ίΗε ΑΓίίΐηδ \νεΓε ρορ\ι\&τ\γ
Ο3ΐ1ε(1 ΜεΙεΙΪΕηδ ΐη Ε^χρί.5

Ουπη^ ίΗε 1&ίεΓ δί&§ε5 οί ίΗε ΑΓΪΕΠ οοηίΐΌνεΐ'δχ ΐΗε Μείεΐιειηδ ρίζγεά
Ά ςυίίε δεοοηά&Γ^ ραι-ί. Α ηυηιοεΓ οί ίΗειτι ηΐΕάε ΐΗεΐι- ρείΐαε ννϊΐΗ ίΗε ΟΕίΗοΗοδ
ΑΏΟ &ρρε&Γε<1 ΐΗεηεείοΓίΗ ίΐιηοη^ Λε ρΕΓίίδΕΠδ οί ΑίΗαη&δϊυδ,6 ίΗείΓ ΙεαάεΓ }οΗη

ηΐΗΗεο! ί>γ ΟοηδίΕηίίηε ΕίίεΓ ίΗε δγηοά οί Ύγτε ϊη 335>7 Εη£1 ιί 15

ΙΗ&1 αίίεΓ Ιιϊδ τείιαπι ίΓΟίη Ηΐδ ϊεαοηά, Άηά ίηάεεά ρΓοοαΒΙ/ Ηΐδ ήΓδί, εχίΐε,

Ηβά ίΗε §Γ8Εί ί>οάγ οί ΙΗε ΕξγρύΆΠ €Ηι·Ϊ3ίί&ηδ οεΗϊηά Ηίιη. Υεί ίΗε
Μείείϊαηδ αοηΐίηυεά ίο ιτιαίπίΛΐη ίΗείΓ εχίείεηοε α3 α (ϋδΐίηοί δεοί. ΡΟΓ ίΚε ίοικίΗ

ίΐιϊδ ΐδ ΕουηοΉηίΙ^ οΙεΕΓ ίΓΟίη ίΐιε \νπίίη§;δ οί ΑίΗΕΠΕδϊιΐδ ^ηά Λε
Ιη Ιΐιε βίίΗ οεηίιΐΓ/ ίΗεγ ννεΓε 1ίηο\νη ίο ΤΙιεοάοΓεί, \νΗο δρεΕΐ<3 οί

Οη Λίδ ςυεδίίοη 8εε Εαιιςίιβιΐ, ρρ. 30-2 ; Ονναιίάη, 6'/«Λ'« ο/ Αηαηϊίηι, ρ. 66'.
Αάν. ^ίαί^., Ιχνίϋ, ζ.
ΕρίρΗίΐηίυδ, Ιχνϊϋ, 6 ; δοοΓ., ϊ, 27 ; δοζοιηεη, ϋ, ζ ι.
ΟΓ. δοΙίΝνίΐΓΐζ, Ο. Ο. Ν., 1911» 37 Γ ί· ΑιΗαηαδϊιΐδ ιηοΓβ ΐΐιαη οηοε

&€ΐ\νβεη ΐΗε βίαηάροίηΐβ οΓ ΐΗβ Ι\νο ρ&ηΐεβ, ε.§. Ερ. αά Ερίπ. Α(§. (Ι Ζ.ι'6.,
Μίλιτιανοί μίν δια την προστασϊαν και την μανίαν τηί φιλαργυρία!, Άρίίομανϊται δί δια την ιοίαν

άσίβ€ΐαν ; Ϊ6ί(ί. : οί μϊν . , . σχισματικοί γίγόνασιν, οί δ( . . . άπ(&(ίχθησαν αίριτικοί.
'- ϋ, 2ΐ. ΑΛαη»8Ϊϋ5'5 ΕϋΐΗοΓΪιχ οη βιιοΗ » ροϊηΐ ί$ ηοΐ οί Ιηβ οεδΓ, ουί τείβΓεηοε πιζγ

1)6 Πΐαάε ΙΟ ΗΪ8 Ηίίΐ. ΑΓ., 78 : π/>ο0ύμωΓγονν και ταχίωϊ (Κ Μίλίτιακώ» Άριιανοι γιγόνασιν. ΟΓ.
ιοο ΐηε 3ΐαΐ6πιεη[3 οΓ ΤηεοάοΓεί ςυοίβά βε!ο\ν, Άηά ΕρίρΗίΐηίυ5, Αάν. ΗαΐΓ., Ιχνίϋ, 6.
" 5εε Ο\\'3ΐ1<ϊη, Βΐιιάία ο/~Αη'αηιιαι, ρ. 71 *·
7 δοζοπιεη, ϋ, 31.
*
Βεϋί<3β3 ιηεκε ΜΓ. ΟΓΠΠΙ οα!ΐ3 αΐΐεηΐίοη ίο α ρΕ553§ε ίη ΑρορΗΛ. ΡαΙηίΜ (Μΐριε,

Ρ. Ο., Ιχν, 405, Μ) '· ήσ<*"δ<*«ΐ Μ(\ιτιανοΐ, οίκονντα ιν το) Καλα/ιώ«·ί του Άρσινοίτου. Ιί 13 ΙΟ
οβ ηοιεά ΙΗ&1 Ιηεχ αΓε ηεΓ6 Ο3ΐ1εά αίρίτ«οί. Α ΓυΓίηεΓ τεΓεΓεηαε, αΐ8θ ροίηΐε^ ουί ύγ
ΜΓ. ΟΓυιη, ΟΟΟΙΙΓΒ ίη ίΗε Οορίϊο ΗΓε οΓ Ραιηίη (εά. Απιέϋπε^υ, Μέη. άι Ια ΜΙ'Μ. αη:Η.
/ταηςαΐίΐ, ίν, 74°) :

' Ι^ΊιιΐΓβ έΐαΐΐ υη 8οηΪ3πΐΕΐίςυε (σχισματικό!) &\χ>ιηίηΆ\Αε (κυκλίυτήί,

ταξαίοηά} <3ε ΓηέΓέβίε (αΐμισα) άεε ΜέΙέΊιεηδ.' ΤΗε Μείεΐί^η εηιίΓοη 18 δδΐά ίο Η&νε οεεη
'
ριεβ (1υ ΐέΐΓ^ρ^Ιε άε \Ά νϋΐε

'
; [ΗεΓε \ναδ αίδο α οοηνεηΐ ίο Λε εα3ΐ οΓ Λε Ιονη, &ηά ΐηεΓβ
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οΓ Μείεΐϊ&η ηιοηΐνδ ΟΒ δίίΐΐ εχίδίίη£ ΐη Ε^χρί ; Ηε δΐ3ίε5 ίΗ3ί
'

άο ηοί 3αοερί δουηό! θοοίπηε, ΆΤ\Ο Ίη ίΗεΪΓ \νζγ οί Ηίε ίΗεχ Γο11ο\ν νζιη ρΓ3θίίοεδ
ςοηοοιχίαηΐ \νϊΐΗ ίΗε ίηί3ίιΐ3ίίοηδ οΓ ίΗε 53ΐτΐ3Πΐ3η3 ζηά }ε\νδ "

,1 ΤΗίδ 15 ίηΙεΓεδί-

Ίηξ, 35 ίεησϋη^ Ιο αοηΗπη \νΗ3ί λν35 33ΐ'<13&ονε κξζτάίη§ ίΗε ΗεΓεΙίοαΙ ίεηθεηοχ
οΓ ΐΗο ΐ3ίοΓ ΜεΙείΪ3Πδ. ΡΊκίΗεΓ ενκίεηοε οη ίΗίβ ροίηΐ Ϊ8 ΓυπιίδΗεά ί>γ ζ €ορϊΐο
ίεχί ΐη Οπιιη., £α(αΙ., ηο. 35^ λνΗίοΗ ίδ ΓΓΟΓΠ 3η Εηοοιηίαιη οη ίΗε ιηίτίγτ Οπικίε

οχ ΟοηδίΕηίίηε, ΒίδΗορ οί Αδίυΐ, Ά χουηςεΓ οοηΐεπιροΓβΓγ οΓ Ιΐιε Ραίπ3Γοη Ό&ηιΪ3η

(<1ίεο!Α.ϋ. 605) ; εοοοΓίΙϊη^ ίο Οπιιη ΊΗε Γε3ίυι-ε οΓίηε ΜεΗΐίίΐη ηεΓδδγηεΓε οϊΐεά

ϊδ ΐΗεΪΓ άϊνίδΐοη οΓ ΐΗε ρεΓδοηδ οί Ιηε Τπηϊΐγ.'

2

5ενεΓ3ΐ ηιοάεΓη Ηΐιΐηοπίίεδ 3 δί3ΐε ΟΓ Ίνηρίγ ίηαΐ Ιηε δεοί ά'ιό ηοί 1351 οεγοηά
ΐΗε ίαίΐΗ οεηΙυΓ^, ουί ίΗΐδ ϊδ 3η εΓΓΟΓ, 3ηά ίΐ οβη οε ίΓ3οεά ΓΟΓ 3ί 1ε35ΐ ίΙίΓεε

οεηίυπεδ 1:ιΙ<τ. Ιη Ιηε γε3Γ 513 ^νε ηηά4 3 οεΓΐ3ΐ'η Ειι1ο§ίυ5, άεδοποεά 3δ

μονάζων ττοτί μίΐ» Μίλιτιαυόϊ, νυν δί όρτόδοξος (ίκ), δε1Ηη§ Ιο 3 Με1εΙΪ3η ρπεδί (Ποΰσι
ττρίσβντίρω Μ«λιτιαί>ω) 3

'

Γηοη35ΐεΓ>'

'

(ρΓοοαοΙχ οηΐχ Ά οοιηρίεχ οΓ οεΐΐδ) 3ΐ 1^351»

ηε3Γ ΑΓβίηοε ; &ηά ίΗε 83ΐηε ρεΓδοη ηε§οΙΪ3ΐε(1 3 δΐηιίΙαΓ δ3ΐε ϊη ίηε Γο11οννϊη§

γε&Γ ίο ί\νο Με1είΪ3η ηιοηΐίδ ΓΓΟΠΙ ίΗε πιοη3δΙει·7 οί Ι^3θΐ3.5 ΜΓ. Οιιηι ΓυΓίΙιεΓ
Ο3ΐ1δ 3ΐΙεηίΐοη ίο ίηΓεε Οορίΐο τεΓεΓεηοεβ. Ιη Ρ. Μοι-£3η Μ5. ηο. χχχνϋ,

Γ. 139 β
· ίη ίΐιε Ι^ΐΓε οί Αροΐΐο, \νηο \ν35 όπνεη ογ }ϋδίϊηΪ3η ΓΓΟΠΙ ίΐιε Ρ3οηοπιΪ3η

ηιοη35ΐεΓ7 οΓ Ροοου, ί
ί ΐδ 5ί3ίε<1 ίη3ί Με1είΪ3ηδ εχΐδίεο1 (χρημάτιζαν) ίη ίΗε

θϊδίποί οί ΗεΓ3α1εορο1Ϊ5 3ί ίη»1 ίίπιε. Ιη ίΗε (ΑΓ3θϊο) Ρ3ΐπ3ΐ·οη3ΐ ΗΐδίΟΓχ Ιηε
\νΓΪίει· οί Ιηε ϋίε οί ϋ3πιί3η (Α. Ό. 569-605) πιοηΐίοηδ (Ρ.Ο., ϊ, 473) 'η οοηηεχϊοη
\νίΐ!ι ίΗε ίοιίΓ Γηοη3δίεΓΪεδ οί \Υ3(1ί Η3θϊο, Ιη3ί ' ίΗεΓε \νεΓε &ηιοη§ ίηεπι ίΗε
Με1είι'3ηδ, Ι πιε3η ίΗε ίοΙΙοννεΓδ οί Μείείϊυδ, λνΗο υβεό ίο τεοεϊνε ίΗε ΟΗ^Ηοο
ηΐ3η/ ίίπιεδ ϊη ίΗε ηϊ^Ηί, οείοι-ε ίΗεγ Ο3ηιε ίο ίΗε οΗυιτοΗ '. ΤΗεδε Με1είΪ3η5
ϋ3ηιί3η, ννΗεη Ηε ' \ν3δ οοαηίεά ννοπΗχ ίο δϊί υροη ίΗε εν3η§εΗθ3ΐ ίΗΓοηε ',

ΟΓάει-εά ίο οε ο3ηΪ5Ηεό. ΤΗϊι-όΙγ, 3 τείεΓεηοε ίο Με1εΙι'3Π5 Εδ δίϋΐ εχΪ5ίίη§ οαοιίΓδ
ΐη α δεΓηιοη οί ΙΗε Ρ3ίι-Ϊ3ΓθΗ Βεη]3πιϊη (ά. 659), ριΛΗδΗεά1 οχ Η. άε Υΐβ.6 Βυί
ίΗει-ε ϊδ 3η ενεη ΐ3ίεΓ τείεΓεηοε ϊη ίΗε Ρ3ίΠ3ΓθΗα1 Ηίδίοιγ. Ιί ϊδ δί3ίεά οί ίΗε
Ρ3ίπ3ΓθΗ ΜϊοΗ3ε1 Ι (Α. ο. 744-68) ΐΗ*ΐ Ηε ίτίκά ίο αοηνειΊ

' ΙΗε ίοΙΙοννεΓδ οΓ

ννειε οηε ΗυηόΓεά αηά βίι^ οΓ [Ηβ 5€θΙ. Ιη ιΗβ Οοριία ΐβχΐ Ρ»πιίη ίδ ΐΗβ δυοοεβδΟΓ οΓ
Μ»ΐιΗ6\ν ΐΗβ ΡΟΟΓ, «Ήοη ΐϋβ ΡϊίπαΓοΗδΙ ΗίδίοΓ^ ρΐαοεδ ε&ήγ ίη Λβ οϊ§;ΗΐΗ οβηΐιΐΓ/ (Ρ. Ο.,
ν, 79)> β01 Ιηβ δ^η&χ&ηυπι (9 Κίΐι&ΐί, Ρ. Ο., ίϋ, 412 ί.) πϋΐίοδ ηΐπι α οοηΓβδδΟΓ, ννΗο 1ίνβ(1
ίηίο ΐΗβ Γβί§η οΓ Οοηβίαηη'ηβ. Μ Γ. ΟΓΠΠΙ 5υ§§εδΙδ ίηαΐ ίννο ηιεη οΓ Ιηε ηαιηε Ηανε 5εεη
οοηΓϋΒεά, Λε οοηΓεδδΟΓ οΓ ΑδΗπιυηδη Ιιείη^ ιΚε ορροηεηΐ οί ίΗε Μείεΐϊίηε, ιηε ΙϋεΓ &είη£
Ιοοδίεά πΐϋςΗ ΓυπΗεΓ δοιιΐη (αϊ Εδηε).
//. 1 -., 1, 9) ' -ί : οΰτ( τοίρ νγιαίνονσι παθόμινα δόγμασί και κατά την ιτολιτίίαν Κίνοίί τισ\ν ίίΓί-

τη&ίΰμασι κιχρημίνα, τ
η

Σαμαρίίτίιν καί Ιουδαίων φρ(»οβ\αβ(ία συμβαίνοντα. Οί. δθΟΓ·, ΐ
,
9 (Μΐ£ηε,

Ρ. &., Ιχνίί, 84) : "ΧΙ>ι "ν» Κίχιαρίσθαι τη! ΐκκλησίαϊ του! ί'ι>ΑΪγίπτω ΜΛιτιαχούί. ΤηεΟ^ΟΓβΙ,
Ηαιτ. Ραύ. Οοηιρ., ΐν, 7, §ΐνεδ ΓϋΓΐΗεΓ ίηίειεδίίη^ άε(αίΐ8 38 ίο ίΗε ρΓ^οΙίοεδ οΓ ΐηε Με1εΙί»η8,
Μ.ΙΙΙΙΙ^ δίδο ΐΗ&ΐ ιηε/ Η»<1αάορίεά ΑΓίϊηΐ8πι ννΗεη ίι νακ ραίΓοηϊζεά ϊ>γ ίΗε ΕπιρεΓΟΓ, Ηαΐ
ηο\ν οίαίηιεά ίο Ηανε αΗαη(1οηε(1 ίΐ.

2 Οοηδίαηιίηε ΗεΓε πιεηΐίοηδ ΐΗαΐ Λε Μείεΐίαηδ ΗουπΒΗεά αϊ Λαΐ Ιίπιε ίη Αδίιιΐ. ΤΗε
Εηοοπιΐιιπι ίδ οοηΐίΐίηεά ίη Ρ. ΜθΓ§;αη Μδ. ηο. χΐνϋ (Οηιπι).

5

]. Μ. Ρυΐίει-, ίη \ν. διηίιΗ αηά Η. ΧΥαοε, Ώκΐ. ο/ ΟΛη'ίί. ΒίοξΓ., ίϋ, 891 ; Ρ- }.

Ροα1ίε8-]ας1{8θη, ίη ). Ηαδΐίη§8, Εη^Ι. ο/ Κ<1. αηά Εΐ/ιία, νίϋ, 538 ; Η. Ι,εοΙεΓος , €α&.

Ι.
, χ, ι05·

* δΒ. 5'75 · άμφοτίροί! Λϊ·λΐ7ΐ.ι;·..ι·. μονάζουσιν μοναστηρίου καλουμίνου \άβ\α προαστίων τη:
αίτηι Άρσινοιιτών πύ\(α>ι.

6 Οορίκα, \, Ηοτηίΐία €ορΐα άε Ια Υαΐκαηι, ρ. 65.



ΤΗΕ ΜΕΙΕΤΙΑΝ 5€ΗΙ5Μ 43

Μείεΐίαβ ', οιιί ίΕΪΙεά, ' ΓΟΓ ίΗεγ άεπίεά ίΗΕί ίΗεχ \νεΓε ΗεΓεΙίαδ, αηά ίΗεχ
ϋίδδίάεηίδ, ϊοπιε οΓ ΐΗεπι ίη ίηε πιοπΕδΙεπεδ ζηά δοπιε ίη ίΗε άεδεΓίδ ' ; υροη
\νΗίοΗ, ίη οοηδοφίεηοε οΓ ίΗε ΡΕίΠΕΓοΗ'δ ρΓΕ^εΓδ,

' ίΗε Ι^οτά άε5ΐτογεά ΐΗεπι . . .
Άπα Άί ίΗε ιηοπΕδίειγ \ν·ΗεΓείη ίΗεΓε ννεΓε ίΗτεε ΐη· ιΐίΝ,πκ! ρεΓδοηδ, ίΗεΓε ηο 1οη§εΓ
ΓεπΐΕίηε:<3 ζηγ δΕνε ίεη 5ου1β, \νΗο \νεΓε οεΐίενεΐ'δ Εη<3 άίά ηοί \νΆ\]ι ίη ίΗείΓ ρΕίΗ '.

'

\Υε πΐΆγ ΡΓΟΟΕΟ!>· οοηοΐυα'ε ίΗΕί ίΗε δεοϊ <ϋεά ουί Πη^Πγ ί!υπη§ ΐΗε εί^Ηΐη
Οη α δοΗϊδπι \νηίοη Ι&δίεά $ο 1οη§ ζηά, ίη ίΐδ ε^Ηίει- 5ΐ3§ε5

ϊηιροιΐΒηί α ρ&Γί ίη Ιηε Ηίδίοπγ οί ΐΗε ΟΗυΓεΗ ζηγ ίπεδΗ 1ί§Ηΐ Ϊ3 \νε1οοηιε ; ζηά
ίΗε ρΆργτί \νηίαΗ Γοΐΐονν Β.ΓΚ ίΗε ηιοΓε να!ιΐΒΐ)1ε βεοαυδε Ιηε^ οοπιε ΓΓΟΙΠ ίΗε
Μείεΐί&η 5Ϊ(3ε. Τηεγ ννεπε ααηυίΓεά οη 1\νο οοο3.5Ϊοη5, ίη 1922 ζηά Ι923> £&εη
ΐίηιε Ε5 ραι·ί οί & ςιιίΐε πιίΒςεΙΙ&ηεοαδ οοΐΐεοίίοη, 5ϋί Ιηείΐ' ΓηυΙυΕί οοηηεχίοη Ϊ5

υηίΙουΒίεά. \νίΐΗ οηε οεΓίαίη ζηά οηε άουΒίίυ! εχοερίίοη &11απέ ΙεΙΙεΓδ αάάΓεδβεά
Ιο (ΟΓ ννπΐΐεη Ταγ ; 5εε 1921, ίηίΓ.) Ε οεΓίβίη Αρα Ραίέουδ, \νηεΐΗεΓ ίηιίίνίίΐαίΐΐΐγ ΟΓ ίη
αοΓηπιοη ννίΐη οΐΗει·$. ΟΓΐηε Ιννο εχαερίίοηδ, οηε (1913) ίδ & οοηίΓΕΟί, ίΗε οίΗεΓ

(1922) 3. Οορίίο ΙεΙΙεΓ ίη ννΗίαη ίΗε ηαηιε οί Ρίΐϊέοιίδ, ί
ί ίΐ ενεΓ οοαιίΓΓεά, :$ 1θ8ΐ

Τηε 1εΙΙεΓ5 3Γε Ά\\ ιιηάΕίεά, οιιΐ 1918 οεΕΓβ Ε άιΐε οοπ-εδροηάίη^ Ιο ίΗε γεΕΓ 334·
Άηύ 1914 ΟΕΠ, οη ίηΐεΓΠΕί ^Γουηθδ, οε ό&ίκά \νιΊΗ ρΓΕαίίοΕί ςεΐ'ίΕίηΙ/ ίη είΐΗεί' 334
01' 335> ηιοπε ρΓΟ&Ε&Ιχ ίΗε ΙαΙΙεΓ. ΤΗεΓε ΕΓε ηο ^Γουηοΐδ, ραΐΕεο^ΓΕρΗίοΕί ΟΓ

οίΗεΓννίδε, ννΗίοΗ Π\Ά]<& ίί ηεςεδδΕΓγ ίο δερΕΓΕίε ίΗε οίΗεί' ρΕργΓΪ νεΓγ λνίόεΐγ ΓΓΟΠΙ
ίΗεβε ίλνο, 3.ηά ρΓΟΟΕοΙγ ίΗε ννΗοΙε ςοΐΐεαίϊοη ^Είεβ ΓΓΟΠΙ ίΗε (Ιεοεηηίιιπι 33ο-4°·
ΡΕΪέουΒ (Παΐί/οίϊ, ^εη. ϊίαιηοντος ; Ά\5Ο Παιηον, ίηάεοΙίηΕοΙε) \νΕ5, Ε5 ίΗε

ρι-εβχ

'

Αρα

'

δΗοννβ, Ε ρήεβΐ, Εηά Ηε ΪΗ 5Ο Ε^άΓεβδεά ΓηοΓε ίΗΕη οηαε. Ιη ΙΗε
ΕοΌ^Γεδδ οΓ 1920 Ηε ΐδ §ίνεη ίΗε ΓαΓίΗεΓ ίίίΐε οί όμολο^τ/Γΐίϊ (' ΟοηΓεδδΟΓ ')

,

ννΗίαΗ

ίιηρίίεβ ίΗΕί Ηε ΗΕΟ! δαίΤεΓεθ ίη ίΗε ΟΓεΕί ΡεΓδεουίίοη ; ΓΟΓ ίϋ Ϊ5 νεΓ/ ίηιρΓοοΕοΙε
ΐΗ^Ι ΙΗε ίϊιΐε ΟοηΓε55θΓ, ΗΕΐ1ο\νε(1 ϊ>γ Ιοη^ Ε58οεΪΕίίοη \νίίΗ ίΗε ΡΕ§ΕΠ ρεΓ5εουίϊοιη5,
\νοιι!ά Εί ίΗΪ5 ρεπ'οά 5ε ιΐδεά \νίίΗ τεΓεΓεηοε ίο ζηγ δυΓίεπη^ ίΗΕί ΡΕΐόοα5 ΓΠΕ/
ΗΕνε οηο!υι·ε(1 Εί ΙΗε ΠΕΠ^Β οΓ ίΗε ΟΕΐΗοΙίο ρΕΓίχ. \Υε ΠΙΕ^ ίηΓεΓ, ΐΗεΓεΓοΓε, ίΗΕί
Ηε \νΕ5 ΕίΓεΕάγ Ε ΙΏΕΠ οΓ Εί 1εΕ5ί πιίάάΐε Ε§ε, Εηά ίΗίδ δυρροδίΐίοη ΪΒ οοΓηε οαί ο/
ΙΗε §ΓεΕί Γε$ρεοΙ \νίίΗ ννΗίοΗ Ηίδ οοπ'εδροηο'εηΐΒ ΐΓεΕί Ηίηι. ΡΓΟΠΙ 1921, 3*, ϊ

ί
ΕρρεΕΓβ Ιίΐίεΐγ ιΗαί Ηίβ ΓΕίΗεΓ'δ ΠΕΠίε \\Έ5 ϋίοΕευδ. Ηε \νΕ5 οΙεΕΓίγ ίΗε ΗεΕΟ1, ΟΓ
οηε οί ίΗε ΗεΕ(Ϊ5, οί Ε ΐΕΓ^ε ΜεΙείΪΕη οοηιηιυηίίχ. Οη ίΗε ςυεδίίοη ννΗεΓε ΐΗΪ8

οοηηπιιαηίΐγ \νΕ5 ίο οε Ιοοίίεο1 ίοΓ ίΗε ΙείίεΓδ ίΪΓ5ί ΕοςαίΓεά ίΗΓε\ν ηο 1ί§Ηί εχοερί
5υαΗ Ε5 οοιι1<3 οε οοίΕΐηεά ίΓοπι ίΗε ιιηοεΓίΕΪη ενί<3εηαε οί ρεΓβοηΕΐ ΠΕΠίεδ, οηε ΟΓ
ί\νο ρΐΕαε-ΠΕΠίεβ τείεΓΓεά ίο ίη ίΗε ΙείίεΓΒ, Εηά ίΗε άΪΕίεοϊ οί ίΗε οηΐχ Οορίία
ΙείίεΓ (1920) ίηοΐυο'εά ίη ίΗε ριίΓοΗΕβε οί 1922. Οη ίΗεδε §Γουηάδ ί

ί ΗΕΟ οεεη

αοηοΐυάεά ίΗΕί ΙΗε ΙοοΕίίίγ %νΕ5 είίΗεΓ ίη Μίάάΐε Ε^)φί, ρειΊίΕρδ ίη ίΗε άίδίποί
οεί\νεεη ΑδΗπιυηέη Άπα Αδίυί, ΟΓ, Ιεκδ ρΓΟΟΕοΙχ, ίη ίΗε ηεί^ΗΒοιίΓΗοος! οί ίΗε

ΗεΓΕοΙεοροΙίίε ηοηιε. ΡοΓίυπΕίεΙ^ ίΗε ρΕργπ ΕοςυΪΓεά ίη 1923 οοηίΕΐη ενκίεηοε

ΛνΗίοΗ άεαίο'εδ ίΗε ςυεδίίοη. Ιη ίΗε Οορίίο ΙείίεΓ 1920 ,ΪΙΙΗΙ τείεΓΓεά ίο ΡΕίέουδ ίδ

Εδ ' ΡΕείέ\ν οί Ρ-ΗΕίΗΟΓ '. 5ο ΓΕΓ Ε8 ίΗΪ5 ρΕ553§ε ςοεδ ίη ίίδεΙΓ, ί
ί ίδ ηοί

\νΗείΗεΓ Ρ-ΗΕίΗΟΓ ίδ Ε ρΐΕοε-ηΕπιε ΟΓ Ε ρεΓΒοηΕΐ ηΕπιε (' [δοη οΓ]
Ρ-ΗΕίΗόΓ '),* Βιΐϊ 1913, ννΗίοΗ ίηάεεά ο!οεδ ηοί οοηίΕΪη ίΗε ΠΕΓπε οί ΡΕΪέοιίδ ουί

οΙεΕΓίχ οείοη^δ ίο ίΗε ΜεΙείΪΕη ΕΓαΗίνε, ίδ Ε οοηίΓΕΟί οεί\νεεη Ε ρπεδί οί Ηίρροηοη

1 />. Ο., ν, ι98-9.

2 Πατώλ ΟΓ Τΐατώρ, Λβ η&πιβ οΓ 3. γήΚιον ϊη 1419, τηΛγ 5β, Ιίΐςε ΓΛΛΐιγ δυοΗ ηαιηεδ, ΐΗαί οί

Ά ίθΓΠ16Γ Ο\νηεΓ.
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Ιη ίΗε ΗεΓΕοΙεοροΙίίε ηοιηε Εη<3 ίΐιε ττροίστώτίϊ οί ίΗε μονή οί "Αθορ
' ϊη ίΗε

εΕ5ίεπι ά"ε5εΓΐ οί ίΗε ΙΙρροΓ Ονηοροΐίίε ηοπιε'. ΤΗεΓε ΟΕΠ οε ηο άουοί

Αθορ ίη 1913 Ϊ5 ΐΗε 5£ΐηπε ηίίπιε ΕΒ π^^ωρ ϊη 1920, ΕΠΟ! ίί ΐβ ΐΗυ5 εβίΕοϋβΗεά
ΡΕίέουβ'β Βεΐίΐεπιεηί λνΕ5 ΒίίυΕίεά1 ϊη Ιΐιε 17ρρεΓ Ονηοροΐιίε ηοιηε.1 ΤΗε
ΠΕΓηε5 λνΗίεΗ ΟΟΟΟΓ ίη ίΗε εοΓΓεβροηάεηαε ΕΠΟ ρΕΓίΐαυίΕΓίγ ίΗε 1οη£ 1Ϊ5ί οί

£ΓεεΙίη£5 ϊη 1814 Βυ^ςεβί ίΗΕί ίΗε βεΐίίειηεηΐ \νΕ5 3. ροριιΐουβ οηε. ΤΗε

οοιτεδροηά'εηοε είκο οοηίΕΐηΒ ενίά'εηαε οΓ οίΗεΓ Μείείίίΐη οοηΐΓηυηϊΐίε5. Ιη 1917
τείεΓεηοε Ϊ5 ηι&άε Ιο οηε ΐη ΐΗε ' Ιδί^ηϋ οί ΜοηρΗΐβ ', ΕΠΟ ΐΗε «ΓΪίεΓ οί ίη&1

ΙβΙίεΓ Ε5ΐ<5 ΙηΕΐ 1εΙί€Γ5 ηΐ3χ οε ννΓΪηοη οη ΗΪΒ οεΗαΙί ίο ^11 ίηε εε!ΐ5 ίη ίηε
'
ΙΙρρεΓ

ογ \νΗίςΗ ίδ ρΓεδυηΐΕοΙχ ηιε^ηΐ ίΗε ΤηεοΕίοΙ. Αηιοη§ οίΗεΓ ρΐαοεδ
Ιο ΕΓε ΤεΓόί (1Θ14, 57). ρΓΟΟΕοΙχ οηε οί ίΗε ρΐΕοεδ εο ΠΕΠίεά ίη ΜίάαΊε
ί, ρεΓΗΕρδ ΙΗε πιοάεΓη ϋεηϊΐ: εδΗ-6Ηεπί ; ΤΕΠΠΟΙΙΓΟ (1914, 58) ίη ίΗε ΗεΓΕ-

οίεοροΐίΐε ηοηηε; ΤόΗε (1Θ2Ο, 6), ρΓοοΕοΙχ ίΗε ρΐαοε 5Ο οαΐΐεά ηεΕΓ ΗεπηοροΙίβ;
ΕΠΟ ΑηίΕεοροΙίδ (1918, 9)

· ΤΗε δβςοηθ Εί Ε!! ενεηίβ \νΕ3 ΕρρΕΓεηίΙχ ίΗε 5Ϊίε οί

Ε ΜεΙείΪΕη βείίΐεπιεηί.

ΤΗε ΙείίεΓδ ίιΐΓΐΗεΓ βίνε υ5 3οηηε ϊηδί^Ηί ίηίο ίΗε Πίε οί ίΗε ΜεΙείΪΕη ηηοη1<3.
Ιί ηΐΒγ οε ηοΐεο" ίη ίΗε 6Γ5ΐ ρΐΕοε ίΗΕί ίΗε οοπιηΊυηϊΙ^ \\ΈΒ ΐΕΓ^εΙγ Οορίίο ίη ΓΕΟΟ.
Μαηχ οί ΙΗε ρεΓ3οη3 πιεηΐίοηεά ΗΕνε Ε^γρίΐΕπ πΕπιεβ, ίΗΓεε οί ίΗε Ιειίεΐ'3 ΕΓε ίη
Οορίίο, \νΗί!ε 1916 ΗΕΒ Ε Οορίίο εηάοΓβεηιεηΙ, ΑΠΟ ίΗε Οπεείί 13 πηοΒίΙγ οί Ε νιιΙ^ΕΓ
1αη(3. 1917 Ϊ3 ϊηίεΓε5ΐίη§ ίοΓ ίίβ ΓείεΓεηαεΒ ίο ίΗε β^Βίεηι οί ίηίεΓοεδβοιγ ρΓΕγεπβ,
ΕρρίΓεηίΙ/ ννεΐΐ οτ^Επίζεο! ; 1915 Εηά Ιθΐβ δΗο\ν υβ Ηονν ίΗε οοηηπιυηίΐγ 1οο1<ε<3
ΕίίεΓ ΕηγοΓοΐΗεΓ \νΗο ηιΐ^Ηΐ ίΕΐ! ίηίο άΐδίΓεββ ; 1920 Εηά 1922 §ίνε υ$ 3οηιε Ηίηί3
Ε5 ίο ίΗε ίηοΙυβΙΠΕί Ηίε οί Ε Μείείίηη βοίΐΐεηιεηΐ ; ΕΠΟ 1918 ϋΙαβίΓΕίεβ Εί ΙεΕδΙ
οηε οί ΙΗε πιοΐΗο<33 ογ λνΗίοΗ ίΗε πιοηΐο \νεΓε ρΐΌνίβίοηοϋ. 1 1 Ϊ3

,

ΗοννενεΓ, ϊη

ίννο (1οοιιιτιοηΐ3 \νΗϊοΗ ορεη υρ \νϊ<3επ Ηί3ίοποΕΐ νΪ3ίΕ3 ίΗΕί ΙΗε εχοερίίοπΕί νΕίιιε
οί ίΗΪ3 οοΐΐεαίϊοη Ηβ5. ΤΗε ςιιεβίίοηδ \νΗίαΗ ίΗεχ ΓΕΪβε ΕΓε άεΕίί ννίίΗ ίη ίΗε
ίηίΓοΰυοΙίοηΒ ίο ίΗε ϋοουηιεηΐβ ίΗεπΐ3ε1νε3 ; ΗεΓε ίί Ϊ3 βιιίΚαεηί ίο 5Άγ ίΗΕί οηε οί
ίΗεπι, 1918, οοηίΕίηδ ρΓεοίουβ ενϊάεηοε οοηαεΓηίησ ίΗε δ^ηοά οί ΟΕεβΕΓεΕ ίη
Α·°· 334· ζηά ίΗΕί ίΗε οίΗεΓ, 1914, ίβ ενεη ιηοΓε ίηιροΓίΕηί ίοΓ ίΗε ίηίοπΏΕΐίοη ίί

§ίνε3 οη ίΗε ενεηίβ Εί ΑΙεχΕηάπΕ ίπιπιεάίΕίεΙχ οείοΓε ίΗε δγηοά οί Τχπε. ΤΗε
ΐΕίίεΓ (Ιοουπιεηί ίβ ΙΗε πιοΓε νΕίυΕ&Ιε οεοΕαβε, οοπιίη^ ίποπι ίΗε ΜεΙείιΈη βίάε,

ίί 5νιρρ1εηιεηί3 ίΗε οΐΕ5ε<3 &ηά ρΕΓίιΈΙ ενίάεηοε οί ΙΗε ΟΕΐΗοΙίο ίΓΕάίίίοη, οη \νΗίοΗ,
ίη ΙΗε ΠΙΕΙΠ, Ηίδίοπαηβ ΗΕνε ΗίίΗεΓίο ΗΕά ρεΓίοΐ'οε ίο (3ερεη<3. Ιί τηζγ \νε!1 οε
ίΗΕί οίΗεΓ ΙείίεΓδ ίΓοπι ΙΗε ΕΓοΗίνε ΗΕνε οεεη ίουηά ζηά ννίΐΐ νεί οοπιε οη ίο
ΙΗε πΐ3Γΐ<εί, ΕΠΟ* ίΗεγ πίΕχ οοηΐΕΐ'η ίυιΊΗεΓ Ηί3ίοΓΐεΕΐ ΓΠΕίεπ'αΙ. Ιί 3ο, ίί ίβ πιυοΗ
ίο οβ Ηορεθ ίΗΕί ίΗεχ \νί!1 οε ρυοΙίβΗεοΙ Ε3 δοοη ΕΒ ρο33ίοΙε.
ΤΗίδ Βΐι^0518 ί^ε ςυεΒίίοη χνΗείΗεΓ Εην οΌευπιεηΐΒ ίΓοπι ίΗε ΜεΙείΪΕη ΕΓοΗίνε
οαη οε Γεοο§[ηίζε<3 ΕΠΊΟΠ^ ρΕρνπ ΕίΓεΕάγ ραΒΗδΗεά. Α ρθ33ίο!ε ίπ5ΐΕηοε ί-

ί

Ρ. ΑηιΗ. 145 (= ΟΗεάίηί 41)» Ιο ννΗϊοΗ Εΐίεηίίοη \νΕ3 άΓΕ\νη οχ ΜΓ. Οπιπι ίη
οοηηεχίοη ννίίΗ ίΗε οοπ-εβροπάεποε οί ?ΕρΗηυίίυ3, ρυΒΙίκΗεά οε!ο«'. Ιη ^εηεΓΕί
ΕρρεΕΓΕηεε, 3ο ίΕΓ Ε5 εΕη οε ^ΕΐΗεΓεά ΠΌΠΙ ίΗε ρΗοίο^ΐ'ΕρΗ, ΙΗΪ3 ίβ ηοί ιαηϋ1<ε οηο
ΟΓ ί\νο οί ίΗε ΙεΙίεΓβ Ε^3^3^ε35ε^1ίο ΡΕρΗηιιίίυΒ, ΕΠΟ" Ε Πα-πνονβης ΙΒ Γπεηίίοηεά ίη

ίί (1
.

α6) ; ουί ίΗεΓε 3εεπΐ8 ηο βυίϊιείεηΐ τεΕβοη ίοΓ οοηηεαίίη^ ίί ννΐΐΗ ίΗε ΡΕρΗ-
ηυίϊαβ οί ίΗε ρΓεβεηί νοίυηιε. Ιί Ϊ3

,

ΗονενεΓ, ηοί ΐΓηρο55Ϊο1ε ίΗΕί ί
ί ΗΕΒ βοηιε

1 Ιη ΜεΙείΐϋΒ'δ ΗποΓ (Αΐη»η., Αροΐ. ^. Ατ., ;ι) ίδ ηατηεά ΚολλοΟίοτ Ι» τ<,άνω Κ«ι/ά·.
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οοηηεχΐοη ννΐίΗ ΟΙΙΓ ΜεΙείΐΕη οοπίΓηιιηϊΙγ. ΤΗε \νπίεΓ ϊβ ΑρΕ )οΗίΐηηεδ 3.ηό ίΐιε

Γεαρΐεηί ΡΕΙΙ!. Αη ΑρΕ )οΗαηηε5 ΐβ ιηεηΐΐοηεοί ΐη 1914, 34, βοί Ηε Ϊ5 ρΓοοΕοΙχ
ίο Βε ΐιίεηΐίπ'είΐ ννίίΗ _[οΗη ΑτοΗΕρΗ, \νΗο ΪΒ ηοΐ νειγ Ηΐίεΐχίο ΗΕνε δί^ηεό! Ε Ιείίετ
ϊη Οορίΐα, 3δ (Ιοεδ ίΗε \νπίεΓ οΓ ΑηιΗ. 145· ΡΕΙΙ!, ΕΠ αναγνώστης, ΐδ

,

ΗοννενεΓ,

ιτιεηίΐοηεα! ϊη 1014. 59 > * Ρ3ΐι1,πρίσ/3ύΓ«ροϊ άτιο Ύηΐν«αϊ, οοοιίΓδ ϊη 1917, 1 1 ; 3ηο! ϊη

1919, 25 ό μακάριος Παΰλοί δεηςίδ £Γεείΐη£5. ΤΗεΓε ΑΤΕ ΐη ίΗε ρΓεδεηί οοΓΓεδροηά-
(_·ηοε &1 1εΕ5ί 1\νο ρ€Γ5οηδ, 3.η<1ροδΒΪΙιΙγ ιηοΓε, οαΐΐεά Παπνούτιος, ζηά ϊη οηε ΙεΙΙεΓ
ιΗε ηαιηε ΗΕΒ ΐΗε Γοιτη Παττνούθης (1918, /, 8) δεεη ίη Απιΐι. 145. 26. Α ΗΪΟΓΕΧ,
\νϊΐΗ ΟΓ λνίΐΗουί ΐΗο Ηοηοπίϊο άπα ίη<]ϊε3.1ίη§ ΛΕΙ Ηε \ν35 Ά ρπΐεδί, οαουΐ'β 5ενεΓ»1
ΙΐιτιεΗ ίη ουπ οοΓΓεβροπάεποε, Άΐ\ά τεα&ΙΙδ ΐηε ΗϊεΓΕΧ \νηο \νΕ5 ίΐιε ΙιεΕΓεΓ οΓ
Απιη. 145- Ι-ΕβίΙχ, Ιηε Οορίϊα 5ΐ§η3ΐυι·ε Ιο ΛΕΪ ΙεΙΙεΓ ΪΒ οΓδοπιε 5ΐ'§[ηίήθίΐηαε, &8
οοηιρ3Γε(] ννίΐΗ ίηε ΐΙίΓεε Οορίία 1εΙίεΓ5 οί ουτ οοΐΐεοΐίοη αηά ΐΗε Οορίίο
ιτιεηΐ οίΐθίδ. Νο άουΒί, Ηοννενει·, ΐΗεβε ενΐ<3εηαε$ ΕΓε νεπχ βϋ^ηΐ, Εηά

Ϊ5 ΗΕΓάΙχ ίΐίΙαίπΕβΙε.

Ενεη ηιοΓε άουΒί εχΐ5ΐ3 ννϊΐΗ τε^ΕΓά Ιο Εηοίηεί' ροδδίοίε οοηηεχίοη,

5ΐι^ε5ΐεά ϊ>γ Μπ. Οπαιη. ΤΗΪ5 Ϊ5 ίΐιε 2ΓΟ11Ρ °^ ^ορι^^ ΙεΙίεΓΒ ϊη ίΗε

αοΐΐεοΐϊοη τείεΓΓεά Ιο ίη Ιηε ίηίΓοάυαίίοη Ιο 1920. ΤΗει-ε ΕΓε οηε ΟΓ 1\νο ηΕΓηε5
οοΓηπιοη ίο ΙΗε Ιννο αοΐΐεοΐϊοηβ, οιιΐ Ιηεβε ΕΓε ηοΐ βυίΗοίεηΙΙγ ϊηη-εςιιεηΐ Ιο ΗΕνε
πιιιοΐι «'εί^ηΐ, ΕΠΟ! ίΗε ΓίίΓεΓ ΠΕΓηε5 οί ίΗε ρΓεεεηΙ οοΐΐεοΐϊοη, ΐη ρΕΓΐίουΐ3Γ ΐΙίΕί οΓ
Ραίέουϋ, ίηε οεηίΓε οί ουτ οοΓΓεδροπάεποε, ΕΓε ηοί ίουηά ΐη ίΗε ΚχίΕηάβ ^Γουρ.
ΤΗε άΐΕίεοΙ ίοο οί ίΗε ΐΕίίεΓ \νοιι!ά ροΐηί ίο Ε ΙοοΕίΐίγ βοιιίΗ οί ΑκΗσιοπέη. Ιί

ίδ ρο55Ϊο!ε εηοα^Η ίΗαί δοηιε ΟΓ Ε!! οί ίΗε ΚγίΕηάδ ΙεΙΙεΓδ αΓε ΜεΙείιΈη ΕΠΟ ενεη

οηε ΟΓ ί\νο οί ίΗε ΠΕΠίεβ Γείεπ-εά ίο ίη οοίΗ £Γουρ5 π\3.γ οε ίΗθ5ε οί κΙ

δ
, ουί οη ΐΗίδ ροίηί ίΗεΓε ΕΓε τε^Πχ ηο ^Γοαηοΐδ ίθΓ

ΡΛΡΥΚυδ 1918.— 19 ΜΕΓΟΗ, Λ.ϋ. 334·

Ιην. Νο. 2543- 22'5 Χ 33'8 ε™·

Αοςυϊτεά ίη 1923· 1^8^ 1)Γθ«'η ραρ)'ΐιΐ8 (εχοερί οη ΐΗε Ιβίΐ, ίη ίΗε ιιρρεΓ ρα«,
ίηε ΐΐηΐ ίδ (ΙαΓίίεΓ) οί Γ&ΐΗεΓ οοίίΓδε ςυα1ίΐ}'. ^ΟΓΓη-ε^Ιβη ίη ρΐιοεβ, α §;οοά (1ε»1 ά»πΐ3§;β(1 &ι

Ιορ »η<1βοΐίοιη &ηά ύ&άΐγ ηιΙ)1)εά, ραηίςιιΙδΓΐ^ ίη ΐΗε 1ο\νεΓ ραΓϋ, ^ηεΓε ίΗε ίηΐί ηαδ οίΐεη

(ϋβαρρεαΓεά. \Υπιΐεη ίη α πιεόίυπι-δΐζείΐ, τε^υΐαι·, δίορϊη^, βοπιε\νΗΕΐΙ 1αΐεΓ&11>·
Η»η<1, &1οη§; ιηε βΙ)Γ65, ίη βίας-ΐ; ίηΐν.

ΤΗΐδ ΕΠΟ" ίΗε ίοΐΐοννΐη^ ρΕρ/Γυδ ΕΓε όίδίΐη^υΐδΗεά 3Γηοη§ ίΗε οίΗεΓΒ

άεΕί ννΐίΗ &(ΪΈΪΓ5 οί \ν·ΐάεΓ ΗΐδΙοπ'οΕί ΐπιροΓίΕποε ίΙίΕη ίΗε ΙΟΟΕ! ΕβΈΐΓδ οί ίΗε
ΜεΙείΐΕη οοπιηιιιηΐΐχ Άί ΗΕίΗοΓ. 1913 ΐδ Ε οοηίΓΕΟί πίΕόε οείννεεη Ε ρπεδί
ιίΛηιεά ΡΕ^ευδ Εηά ίΗε ΓηοηΕδΙεΓχ οί ΗΕίΗοΓ. Ιί ίδ οίεδαποειΐ Εί ίΗε οοηοΐαδίοη
Εδ το τηί κατάστασης γραμμάτων ; πιοΓε οπεβγ \νε ηαΐ^Ηΐ ρεΓΗΕρδ ΟΕ!! ΐ

ί, οη ίΗε

ΕΠΕίο^χ οί ίΗε εαΓίΐεΓ σνσταηκόν (ε
.

ξ. Ρ. Ι,οηά. ΐηεά. Ιην. Νο. 1966) Ε καταστατικόν.

ΤΗΕί ΪΗ ίο 3Εχ, ΐί Ϊ3 Ε εοηίΓΕΟί ίοΓ ίΗε Ερροΐηίπιεηί οί Ά ϋεριαίγ. ΡΕ^εαδ ΗΕΟ*
Βεεη δυπίΓηοπεά ί>γ ΟοηδίΕπίΐηε ίο Είΐεηά ίΗε 5γηοά οί ΟΕεδΕΓεα, Εηά Ηε ΗεΓε

Ε§[Γεε5 \νΐίΗ ίΗε ΡποΓδ (προίστωτίς) οί ίΗε ηποπΕδΙεΓ^ ίΗΕί Ηΐδ ΟΓοίΗεΓ ΟεΓοηίΐυδ
ϊΗΕΐ! ίΕΐ<ε Ηΐδ ρΐΕοε Εηο1 ο"Ϊ5ςΗΕΓ§ε Ηΐδ ίυηαίΐοηβ άαπη^ ΗΪΒ ΕΟβεηςε.

ΤΗε οοηίΓΕΟί ίδ ίΗυδ, ενοη ίΓοηι ίΗε 3ΐιπδίΐο ροΐηΐ οί νΐενν, οί δοηιε ΐηίεΓεδί,

οιιί ΐίδ ΓΠΕΐη ΐπηροΓίΕπαε οοπιεδ ίΓΟΓη ΐίδ οοηηεχίοη %νΐίΗ ίΗε δχηοά οί ΟΕεδΕΓεΕ,
3η ενεηί αοηαεΓηΐη^ \νΗΐοΗ ΟΗΓ ΐηίοΓΠίΕΐϊοη ίδ δΟΕηίγ. Α οπεί Εαοουηΐ οΓ ϊίδ

\νί!1 εΓΗΕδ οε υδείαΐ.
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ΑίίεΓ ίΗε ί&ϋιίΓε οίίΗε η>δί ΕιαδεοΪΕη 3ίί3θ1< οη ΑΐΗ3η3δίιΐδ, \νΗΐοΗ Ιοο1< ίΗε
ΓΟΓΠΙ οΓ Ά άεπιζηά ΓΟΓ ίΗε 3άηιί3δΐοη οΓ Απιΐδ ζηά Ηΐδ Γο11ο\νεΓ5 Ιο οοιηηιυηϊοη,

δΐιρροΓίεό!, οη ΑίΗ3η3δίιΐδ'8 ίίΓδΙ Γείιΐδ3ΐ, 1>γ Ά ίΗι·θ3ίεηίη£ ΙείίοΓ ΓΓΟΓΠ ίΗε ΕπιρεΓΟΓ,
\γΗοπι 1ιο\νενεΓ ΑΐΗΕΠίΐδΐιΐδ ρβΓδΐΐ3<1εό! Ιο \ναΐνε ίΗε οπΙεΓ, ίΗε Με1είΪ3ηδ

ίοτν/Άτά 3η ,Ίοαι.^ιΐιοη ίΗβί Ηε ΗΕΟ! ίσιροδεά1 3η υηαιιΐΗοπζεά 13Χ ίη 1<ΐη<1

λινά). ΟειΊΕΪη ρΓεδογίεΓδ οί ΑίΗ3η3δίιΐδ, ννΐιο ννεπε ορροπίυηείχ 3ί οουιΊ,
ίΐοίε Ιο άίδροδε οΓ ΐΗΐδ οΗ&Γ^ε, ζηά Οοηβίαηΐίηε αάπιΐηΐδΙεΓεό & τερΓΟοί ίο

ουί δυιτιηποπεθ ΑΐΗ&η£ΐ5ίυ8 Ιο εοιίΓΐ —ΑίΗ&η&δίϋδ <1οεδ ηοΐ
ΐΗε ΙείΙεΓ λνΗίοΗ Ηε ο,ιιοΐεά Η&δ (Ιίδ&ρρεΕΓεά ΓΓΟΠΠ ίΗε Ιεχΐ οί ΐΗε Αροΐ. ε. ΑΓ.

(§ 6ο). Οη ηίβ 3.τήνζ.\ ΑίΗ&η35Ϊιΐδ ίουηά Ηΐπίδείί οοηπΌηΙεά ννίΐΗ ί\νο ίτεδΗ

οΗβΓ^εδ, οηε ςοηοεΓπΐη^ ΐΗε θΓε3ΐίίη£ οΓ Ά οΗαΗοε 5γ Ηίδ ρΓεΗΟ^ίεΓ ΜαοΕΓίιΐδ (βοο
οε1ο\ν),3Π(ί οηε οΓ οοηΗρΪΓΗογ 3§3Ϊπ5ΐ ΟοηδίΕηΐίηε. Τηε ΕηιρείΌΓ Εοςυϊΐΐεο1 ηίηι
οη οοΐη οουηΐδ »ηθ \νΓοΙε Ιο Ιηε Α1εχΕη<3πηε5 Ε ΙεΙίεΓ οη Ηϊδ οεΗ&ΙΓ. Ηε
ηοπιε δοπιε ΐΐηιε χίΐεΓ Ε&δίεΓ, 332·1 ^ε "'33

Με1εΙΪΕΠ5 Άηά ΙηειΥ αΐΐίεδ ΐΗε ΕυδεοίΗΠΒ δοοη βι-ου^ηΐ ί\νο οΗαΓ^εδ 3§Ηΐη5ΐ Ηίηι,

οηε ηενν, ΐΗε οίΗεΓ Ά\τεζάγ εχεπιίηε<3 ί>γ Οοηδί&ηίϊηε. ΤΗίδ κεοοηά \ν3δ ίο ίΐιε

είΤεοί ίΗίΐΙ 3. ρΓΪεδί η^ηιεά Μαοαπυδ δεηί ϊ>γ ΑίΠαπαδΐυβ ίο δΐιηιηιοη

Ά δεηΐδΠΊίΐίκ: ρΓΪεδί (οηε οί ΐΗοδε οτάΆΐηεά \)γ ΟοΙΙυΐΗυδ), \\ΆΟ, Ίη Άη

λνΐίΗ Ηϊπι, ΟΓοΙίεη 3. δΕΟΓεά οΗ&Ιϊοε. (ΤΗε δίοιγ §Γβ\ν ίη αουΓδβ οΓ ίίηιε ; ίη ίΐιε
ΙείίεΓ οί ίΗε ΟΓΪεηΐΗΐ Οουηςίΐ οΓ5»Γ(3ίθ3 ΑΐΗαηΕδίιΐδ ϊδ Εοουδεά οΓηΕνίη^ ρεΓδοηαΙΙ/
οΐΌΐίεη ΙΗε οΗαΙίεε, δηίΕβηεά ΙΗε αΙΐΗΓ, ονει-Ιυπιεά ίΗε ρΓίεδί'δ ςΗπίΓ, ζηά άεπιο-

ΗδΗεο1 ΙΗε οΗυΓοΗ ! 2) ΤΗε οίΗεΓ οΗ^Γ^ε \ν&δ οηε οΓ ΗΗνΐη^ ηιιΐΓάεΓεά Ε οει-ΐαίη
Ατδεηίυδ, ΒίδΗορ οί Η^ρδείε. ΤΗε ΙκοΗ^ΓΕδ ο&5ε, 38 ΗΐΓε3ά/ δείίΐεθ, Οοη$ΐ£ΐηίϊηε
(Ιεοϋηοο1 Ιο τεορεη, ουί Ηε οΓ^εΓεά ίΗε οεηΗΐίοΓ Ό3ΐπΐ3ΐίυ5 ίο ίτγ ΙΗε οίΗεπ.3

4
3ρρε3Γδ ιό ί3ΐ<ε ίΗε 5γηο(3 οί €3ε53Γεα 3.5 ίΗε (ΙίΓεοΙ τεδυΐί οί ΐΗΐδ
ουΐ ΑΐΗ3η35Ϊυ5'δ \νοΓ<35,5 εδρεα3ΐ1γ \νΗεη αοηηοϊηεςΐ \νΐΐΗ δοζοπιεη'δ

η3ΐτ3ΐίνε,6 ΓΠ3ΐν·ε ΐΗίδ δΐιρροδίΐΐοη ιιηΐίΐίεΐγ, 3ηά ίΐ ΐδ οεΙΙεΓ Ιο 5ερ3Γ3ΐε ίΗε δχηοϋ
ίΐ'οηι ίΗε ίΐΓ5ΐ εχροβυτε οί ΑΓβεηϊυδ.7
ΑΐΗ3Π3δΐυ5, δυιτίΓηοηεά Ιο αρρε3Γ οείοπε ίΗε οοαη, 5εΙ ΗΪΒ οΙεΓ^χ Ιο \νον1<

3ηά 8υοαεεάεά ΐη ΐΓ3εϊη^ ΑΓΗεηίυβ βτδΐ Ιο ίΗε ηιοηΕδΙεπχ οί Ρίειπεηο^ταδ ίη ίΗε
Άηά ηη3.\\γ Ιο Ύγτκ. ΑΓδεηΐαδ &1 ίΪΓδί άεηΐεά Ηίδ ϊάεηΐίί^ ουί οη οεΐη^
οείοΓε ίΗε ΒΐβΗορ οί ΤχΓε Ηε οοηίεδδεό1 ίΗε άεοείί 3ηά πΐ3άε Ηίδ ρε3οε

\νίΐΗ ΑίΗ3Π3δίιΐδ. )οΗη ΑιχΗΕρΗ 3ΐδο Εροίοςίζεά ίο €οηδί3ηΐίηε, \νΗο οοηι-
ηιεηάεά Ηίηι ίοΓ δο (1οίη§ Άηά δυαιπιοηεά Ηίιη ίο οουιΊ.8 ΤΗε ίΐ'υοε \ν3δ, Ηονν-
ενεΓ, οίνεΓχ οπεί (ΙυΓΕίίοη, 3ηά ίΗε οΗ3Γ§εδ ννεΓε βοοη δεί 3ίοοί οηαε ηιοΓε. Ιί
ίδ πιίΗεΓ η&τά ίο οεϋενε ΐΗ^ί αίίεΓ ίΗείΓ δί^η3ΐ άείεΕί ίΗε ΕυδεοΪΕη-ΜεΙείίαη
ςο3ΐϊίΐοη πιεΓεΙχ ΓεϊίεΓΕίεά ίΗε ί\νο 3ςςυδ3ΐϊοη5

1 5εβ Λβ ίοϋΓΐΗ !'.ι-ί·ίι,:ί ΙεΐιβΓ, Μΐςηε, Ρ. Ο., χχνί, 1379·
2
ΗϋίΐΓ)1 οΓ ΡοϊοΐίβΓδ, ίν, ρ. 53·
5 Λιΐι.ιιι., Αροΐ. ^. ΑΓ., 65. *

ρ. 43·
3 Αροί, ΐ. ΑΓ., 6$ : γράφϊΐ &ι €»Γτην Άντιόχααν Δαλμαηω τιρ κήνσωρι άκοϋσαι τη! πίρί τον

φόνου δίκηι.
6 ϋ, 23> 25'> & δοοΓαΙβϋ, ί, 27, νΉο, ΗοννβνεΓ, άθ€5 ηοΐ ιηεηΐίοη ΐΗο 5}'ηο(1 ο{

Οαβ83Γ63..
τ 8ο Ιοο 5οΗ\ν3Πζ, Ο. Ο. Ν., ι$ιι, 376. Λου^Η Ιιβ Ϊ5 \\τοη§ 38 ίο ΐΗβ άιΐβ οί (Ηβ
ί €3β83Γβ3 ; δεβ 1«1ο«·.

* ΑΐΗαη., Αροί. ^. ΑΓ., ΊΟ.
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5Άγ5 ηοίΗίη§ οί Εηγ οίΗεΓδ, ουί ίί Ερρε3Γ3 ίι-οηι δοζοιτιεη 1 ίΗΕί ΑίΗΕΠΕδίυδ
Ά\τεζάγ αϊ ΕΠ εΕΓίίεΓ ρεποά οεεη Εαουδεο1 οί νίοΐεηοε ζπά ορρΓεδδίοη ίο\νΕΓάδ ίΗε
ΜεΙείιΈη ρΕΓίγ, ΕΠΟ" δίηιίΙεΓ ουί ΓηοΓε άείΕΪΐεά αΗΕΓ^εδ \νεΓε ίουηά ογ ίΗε ΗϊδίοπΕη

2

ίη ΙΗε ηιίηιιίεδ οί ίΗε δγηοά οί Τγπε. Ριαι-ίΗεΓ ενίάεηοε οί ίΗε δΕπιε Ιίίηα! ίδ αοη-
ίείηεο1 ίη ίΗε ΙείίεΓ οί ΐΗεΟπεηΐΕΐ Οουηοίΐ οί 5Εΐχ1ίεΕ.:! ΤΗε ΐΕ5ί δουΓοε (ϋεηηίίεΐγ

ίΗΕί ίί \νΕδ οη Εοοουηί οί βυεΗ ρΐΌοεεάίη^δ (' ριορίεΓ ΗΕεα
'
; ΐΗίδ ίηοΐυάεβ

ίΗε οΗεΙίεε ίηαίάεηί ζηά ίΗε νίοΐεηοε ίο\νΕπ35 ορροηεηίδ) ίΗΕί ίΗε δγηοο" οί
) δυπίΓηοηεά. ΤΗε ενίθεπαε οί 1914 ηΐΕΐίεδ ίί οεΓίΕΐη ίΗΕί ίΗεβε

ννεπε ηοί Ο3δε1εδδ, ζηά λνε ΕΓε ρΐΌΟΕοΙχ ΐυδίίήεο1 ίη Εδδυιηίη^ ίΗΕί

ίΓυδίΓΕίεθ οβεηδίνε οί ΗΪΒ εηεηιίε5 ΑίΗΕη35ίυδ Εΐ1ο\νεά Ηίπίδείί ίΗε
8. Ηεηοε, \νΗΠε ίΗε οΗΕίίαε ίηοίάεηί ζηά ΙΗε ΟΕδε οί ΑΓδεηίιΐδ
ίη ίΗε Ε§οηά3 οί ίΗε δχηοο" οί Ο&εβΕΓεΕ, \νε ηΐΕχ ίεΐίε ίί Εδ οεγοηοΐ

ηυεδίϊοη ίΗ3ί ίΗε οΗ3Γ§εδ οί ρεΓδεεαίίοη ΕΠΟ! ορρΓεβδίοη ννεπε Εΐηοηυ ίΗε τεΕδοηδ,
3ηά ννεΓε ρειΙίΕρδ ίΗε ρΓΐηοίρεΙ τεΕδοη, ίοΓ ίΗε οοηνεηίη^ οί ίΗεί οοάγ.
ΑίΗΕΠΕδίυδ ΗίπίΒεΙί ηο\νΗετε πιεηίίοηδ ίΗε δγποο" οί θΕεδ3Γε3. ΤΗε ίε\ν

Εΐΐυδίοηδ ίο ίί εΙδεννΗεΓε ΕΓε Ε5 ίοΐΐοννδ :—δοζοπιεη, ϊί, 25 : Άθανασίω δε πάλιν αϊ
των εναντίων επίβουλοι άνεκίνουν πράγματα, και μίσος παρά τω βασιλεϊ κατασκεύαζε, και

κατηγόρων επήγειρε πλήθος, ΐίαρ' ων όχλούμενος ό βασι\ευ$ σύνοδον γενέσθαι προσέ-

ταζεν ευ Καισαρεία της ΐίαλαιστίνης. Εις ην κληθείς ούχ ΰπήκουσεν, Ενσεβίου του τ^δε
επισκόπου και του Νικομήδειας και των άμφ' αυτούς δείσας την σκαιωρίαν. Άλλα τότε
μεν, καίτοι σννελθειν άναγκαζόμενος, άμφΐ τους τριάκοντα μήνας άνεβάλετο' μετά δε

ταντα σφοδρότερου βιασθείς ηκεν εις Ύύρον. Ιίΐά,, αάβη. : εδήλονν δε [ΐ.ε. ίΗε 5γηοά
οί Τγτκ ίη & ΙείίεΓ ίο ΟοηδίΕπίίηε] . . . καθότι, του βασιλέως προστάξαντος (Μί^ηε
-οντος) εν τω παρελθόντι ένιαυτω σννελθεΐυ αυτοΰ χάριν είς Καισάρειαν τους ανά την "Εω

επισκόπους, ουκ άπήντησεν, επί μακρω χρόνω ταλαιπωρονμένην την σύνοδον Ιδων κάϊ των

του κρατούντος προσταγμάτων καταφρονήσας. ΤΗεοοΌΓεί, Η.Ε., ί, 28, 2-4: πείθουσι
δη ονν [ί

. ε. ίΗε Ευδε5ΪΕη ρΕΓίχ] τον βασιλέα σύνοδον εν Καισαρεία της Παλαιστίνης
άθροΐσαι, ένθα δ

η πλείους ήσαν οι δυσμενείς, κάκεΐσε κριθήναι κελεΰσαι τον Άθανάσιυν.

Πεισθείς δε ως ΙερεΖσιν ό βασιλεύς, παντάπασι γαρ ήγνόει τα τυρενόμενα, τούτο γενέσθαι

προσέταξεν. Άλλ' ό θείος Αθανάσιος, την των δικαζόντων δυσμένεια^ επισταμένος, οΰχ
7/κίν ίϊϊ το σννέδριον. Εντεύθεν δ

η πλείοΐ'α πρόφαπιν εις συκοφαντίαν λαβόντες, και

τον κατά της αληθείας άναδεξάμενοι πόλεμον, προς ταΐς άλλαΐϊ παρανομίαις τυραννίδας
αυτόν καϊ θρασύτητας επί του βασιλέως έγράψαντο' και ου πάμπαν της ελπίδος έψεύ-

σθησαν. "Εκ γαρ δ
η των (ΐρημένων θνμωθεις δ πραότατος βασιλεύς επέστειλεν αυτιά την

όργην ΰποφαίνων και καταλαβεΐν την Ύύρον 'παρεγγυων. Έκεΐτί γαρ προσέταζεν άθροι-
σθήναι την σύνοδον, ΰποπτεύσας, ως οΐμαι, τον Άθανάσιον ύφοράσθαι την Καισαρέων δια
τον εκείνης ηγούμενον. Ρε^ΐΕΐ Ιηάεχ, γεΕΓ 334 (Μίςηε, Ρ.Ο., χχνί, ΐ352-3) ·'

αηηο νίδίίΕνίί [ΑίΗ&ηΕκίιΐδ] ρ^ιΊεδ ίηίεποΓεβ : ςυο ΐεπιροΓε νοοΕίυδ ίιιίί ι

Άά 5γηοάηπι, υΒί είυδ ϊηίηιίοί ίι-ΕυάυΙεηΐΕδ ΓηΕοΗίηΕδ δίΓυεοΕπί ;

ίρδε ίηδίίϋΕδ ρΓΕεδεηΐίεηδ εχειίδΕίϊοηε υβυδ εδί, ςυοπιίηυδ ίΐΐυε ρΓοΗεί-
δοεΓείυΓ. Ι^είίεΓ οί Οπ'εηίΕΐ Οουηοίΐ οί 5ΕΓο1ίθΕ (ΗίΐΕΓχ οί Ροίοΐίεπδ, ίν, ρ. 54) :

ΝΕΠΙ ρΓορίεΓ Ηεεα πεοεβδΕπο οοηοίΐίυηι αραά ΟαεδΕΓεΕπι ΡΕίΕεδίίηΕΠί ρππιο
νϊο!εΐυΓ εδβε εοηάίοίαπι εί, ουπι ηιίηίηιε ΕΟ ίρ5θ νεί ΕΟ είυ3 33ίε11ίίίουδ 3(1
άίαίυηι οοηαίΐϊυπι οοουΓΓεΓείιιι·, ροδί εΙίεΓυσι &ηηυπι ίη Τγτο ρΓορίεΓ είυδ
ηεοεδδβπο ίίεΓυηι οεΙεοΓΕίυτ.

1 ϋ, 22. 2 ϋ, 25.

:'

Ηίΐατ} ο/ΡοκΙκη, ϊν, ρ. 53 ί·
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Ιΐ ννϋΐ οε δεεη ΓΓΟΠΙ ίΐιε ΓοΓε^οίησ ΐΗΕί ιΗε δχηοά \νΕ5 δΐιπίΓηοηεά ίο
<,';ιο·-;;!!χ·,·ι. ιιηθεΓ ίΗε ρπεβίοΐεηογ οί Ειΐ5εοίυ5, Εη<3 [Ηεί ΑίΗΕΠΕδϊιΐδ όεαίΐηεό! Ιο
ίΐίΐεηά οη ίΗε §Γοαηά ΐΗαΐ Ε 1>οάγ 5ο οοηδίϊΐιιίείΐ \νου1ό! ηοί οε ΐηηρΕΓίΐΕΐ. Ιΐ Είδο
ΕρρεΕΓδ οίκ&ήγ ίΗΕί ίΗε (1&ίε \ν&5 334· 5οζοιτιεη ίηοΐεεά, ίΗοιι^Η ίη ίΗε δεοοηοΐ

Ηε βρεΕίίδ οί ίΗε δγηοά οί ΟΕεβΕΓεΕ 3.5 δυπίΓηοηεοΙ ίη ίΗε γείίΐ οείοΓε ΐΗαί

, βεεηΐδ ίο πΐίΛε ίΗε ίηίει-νΕΐ οηε οΓ ΐΠΐτΙγ Γηοηΐηϋ, ΕΠΟ" ίΗε ΡεδίΕΐ Ιηάεχ,

ϊί οοΓΓεοίΙγ ρΙβοεΒ Ο&εδΕΓεα ΐη 334· &55ΐση5 Τγτ& ίο ^6, ΐΗυδ
53.πιε ΐπΙεΓνα! οΓ ί«Ό γε&ΤΒ. 5οΗ\ν&Γΐζ οοηοΙαθεΗ ίΗ&ί ΙΗε δ^ηοοΐ οί
ιτιιΐδΐ Ηίΐνε οεεη δΐιιηπιοηεοί ϊη ΡεοΓυ^Γχ ΟΓ ΜΕΓΟΗ οΓ 333»1 ου1 1Θ18 ρΐΌνεβ Ηίπι

ννΓοη^· 5οζοηηεη'5 τριάκοντα μήνας ιηυδί οε άαε εΐΐΗεΓ Ιο αοιτυρίΐοη ίη ίΗε ίεχί

(λ' ΓΟΓ κ ?) ΟΓ, ρεΛιρδ ΓΠΟΓε Ιίΐίεΐ/, ίο ίΐιε Γ3€ΐ Ιΐιαΐ Ηε %να5 αουηίΐη^ ηοί ΓΓΟΠΠ Ιΐιε
δυπιπιοηδ ίο 0&ε5αΓεΕ Βαί ΓΓΟΙΠ Ιη^ιΐ ίο ΑηίϊοοΗ, \νηεη Οοη5ΐ3ηΐϊηε ϊηδίΓυοΙειΙ

ΌαΐΓη3ΐίυ3 ίο ΙΓ/ ίΗε ΟΕδβ. ΙΓ ίΗε ΙαίίεΓ δυ^ςεδίΐοη 15 οοΓΓεοί \\-ε ηανε ΑΠ
ΕρρΓοχΪΓη&ίε όΕίε ΓΟΓ Ιηε (ΊΓΗΙ ρΓοάααίίοη οί ίΗε ΑΓ3εηϊυ5 οΗαΓ^ε-
ΟοηβίΕΠίΐηε, οη ΙΗε τεοείρί οΓ ΑΐΗαηα3Ϊυ5'8 ΓεΓιΐδαΙ, αρρε»Γ5 ίο Ηχνε Γεοο^-

ηίζεά ίΗε οο^εηο/ οΓΗΐδ ρΙεΕ, Βυί ννϊΐΗουί 3θ£ΐηό!οηίη£ ίΚε (Ιεοϊίϊοη Ιο Η&νε ίΗε

εδ ίηνε5ΐί§ιΙε<1 ; ζηά Ηε ΐΗαΓεΓοΓε οοηνεηεα1 ίΗε δχηοά Ιο Τ>τε ίΐιε Γο11ο\νίη5
ίΆ\ί\η§ ζάνΆηϊΆξε οί ίΗε ορροΓίιιηίίχ ίΐίΐΓοΓά'εά ογ ίΗε οεΙεοΓΛίίοη οΓ Ηίβ

Ττϊοεηηαΐία Εί )ει·υ5Εΐεηι.
\νε πίΕχ ηο\ν ΙαΓη ίο ίΗε ενϊάεηοε οΓ 1918. Ιη ίΗε ΓίΓδί ρΐΕοε ΐί ςίείϊηίΐεΐγ

Πχεδ ΙΗε ϋΕίε οί ίΗε 5γηο<1 οί ΟαεδΕΓεα. Ιί ΟΟΕΓΒ α α"αίο οοΓΓεδροηϋίη^ ίο
19 ΜΕΓΟΗ, 334· Αδ ίΗε ΙπηρεΓίΕΐ ΙείίεΓδ ΠΕΟ" ΕίΓεΕά/ οεεη τεοείνεά, ννΗϋε, οη ίΗε
οίΗεΓ ΗΕΠ<3, ίί ι'δ ηοί Ιίκεΐγ ίΗΕί ίΗε ρεΓδοηδ δυηίΓηοηεά, ρΕί-ίίααΐΕΓίχ $ϊηαε ίΗε>'
οείοη^εά! ίο ίΗε ρΕΓίγ λνΗϊοΗ ΗΕΟ ρΓοουτεά ίΗο δαΓηηιοηίιι^ οΓ ΙΗε δ/ηοά, \νου!(1
Ιοδε Εηγ ίίηιε ϊη οοε^ΐη^ ίΗε ΕηιρεΓΟΓ'δ οοΓηπίΕηιΙδ, \νε ΓΠΕ^ ρΐΕοε ίΗε ΕείιίΕΐ
δΐίΓηπιοηδ Εοουί ίΗε Γηίθάΐε οΓ ΡεοηΐΕΓ/ ΟΓ ουί Ηΐΐΐε εΕΐΊίει·. Ιη Ε ρΗΓΕδε \νΗϊοΗ

πίΕχ επιοοίΐγ Ε ςυοίΕΐίοη ΓΓΟΠΙ ΟοηδίΕΠίίηε'δ ΙείίεΓ \νε ΕΓε ίο!<3 ίΗΕί ίΗε οΒ^^^ι οΓ
ίΗε δγηοό! \νΕδ πρόϊ διάκρισιν τκρι καθαρισμού (του) αγίου Χρκτπανικοΰ πλήθονς (?—

ΓΟΓ ίΗε τεζάίηξ δεε 1
. 6 Γ.
,

η.). Αη ίηάΊοΕίι'οη ίδ ΓυΓίΗεΓ ^ίνεη Εδ ίο ίΗε δΟΕίε οΓ
ίΗε 5γηο<3 : ΟοηδίΕηίίηε ΗΕ(! δΐίΓηιηοηεα! τινας της λίγύπτον ϊττισκόπονί τ« και

βυτίρονί καΐ ΐτέρονί ιτολλοί/ϊ και ^μέ συν αΰτοΐϊ. ?Ε^ευδ \νΕδ Ε δϊπιρίε νϊΙίΕ^ε
Εηά οοιιΐά ηοί ίΕΐίε ΗΪ5 5εΕί ίη ίΗε δχηοά, οιιί Ηε \\Έδ ρΓοοΕοΙγ δυπίΓηοηεά Ε«

Ε \νίίηε5δ, οηε οΓ ίΗοκε μάρτυρας ττολλοί/ϊ κατ' αύτοΰ παρασκευασμένους «κ των τα

Άρίίου και Μίλιτίου φρονούντων οΓ \νΗοπι δοζοΓηεη (ϋ, 25) 5ρεΕΐ<δ.
Βεδίθεδ ίΐδ ΗίδΙοΓίΟΕί ΕΠ<! ^υ^^5ι^^ίηίεΓεδί ΙΗε άοουηιεηΐ ΗΕΕ Ε νΕίυε ΓΟΓ ίΐδ

ενίάεηοε οη Ε^χρΙΪΕη ΓηοηΕδίίοίδπι, βίηοε ΡΕ^εαβ δρεοϊηοδ ίΗε οΊαΐίεδ ννΗΐοΗ Ηϊδ
ννΕδ ίο ΐΕΐ<ε ονεΓ. ΙΤηΓοΓίαπΕίεΙγ ί

ί ϊδ ρΓεοίδεΙχ ΐΗϊδ ροΓίίοη οΓ ίΗε
\νΗΐοΗ ΗΕδ δυίϊεΓεά ννοΓΗί ΓΓΟΓΠ ταοοϊη^, ζηά ίΗο ίεχί ΗεΓε ρΓεβεηίεά Ϊ5

ίπιρεΓΓεοΙ. ΜοΓε ΟΕΠ οε πίΕάε ουί ο/ ΗΕρρ/ οο^'εοίυΓε, ουί ίη ρΐΕοεδ ίΗε
ΐηΐί ΗΕδ εηΙΪΓεΙχ άϊδΕρρεΕΓεα1, Εηά Ε ςιιϊίε οοηηρίείε Ιεχί πΐϋδΐ ίηενϊίΕοΙγ 1>ε ίη

ΡΕΓ! ΓηεΓεΙχ οοη]εαΙυΓΕΐ. ΡΕ^ευδ οίεδοποεδ ΗϊπίδεΙΓ ΓηεΓεΙχ Εδ άπύ κώμης Ίππώνων
. . . πρίσβύτίρυς, οιιί ίί ίδ οΙεΕΓ ΓΓΟΠΙ ννΗΕί Γο11ο\νδ ίΗΕί Ηε \νΕδ ΕίίΕοΗεα! ίο ίΗε

1 Ο. Ο. Ν,, 191 1) 37^'· δοΗνιτ3Γΐζ'5 &Γ§υηιβηΐ ί$

ΡοίΙ αΙΙίΓΗΜ αηηκηι εαΓβΙχ πιεαη$

' ηεχΐ γεατ ', ηοί

' ΐ\νο γβ3Γ8 αίΐεΓ ', α5 5οίι\ναΓΐζ

ίΐρρε&Γ8 ίο Ι»1ί6 ϊ
ΐ ; αηά \νΗ»1 ]υ8ΐίβεαΐΐοη ΗΒΒ Ηε ΓΟΓ Γεη<3εηη§; από πιρνσι

' ϊηι
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Ίη βοιηε εαρααΐΐγ.1 ΗΪ5 5ΐιοοε85θΐ· λν&5 ίο προνοήσ-αι και διοικεϊν καΐ

οίκονομιϊν 3.11 ΐΗε £ΐίΪ3.π·5 οί ίηε ιτιοπΕδΙετγ (·π[ά]ντα τα τί/(ί) μονή $] πράματα) ; οιιΐ

Ρϊ^ευδ \ν»5 ΗΗΓάΙγ &η οικονόμος, ΓΟΓ ηε ΆρρΆτεηίΙγ δίπίεβ Ιΐιαΐ ΟεΓοηΙΐυβ \ν&δ Ιο

ερροίηΐ ΐΗε οικονόμοι, [κα]0* όμοιο'τ^τά μου. ΤΗε υηοεΓΐ3.ΐηΐγ οΓ Γεαοΐίη^ ιη3.1ίε5 ΐΗΪ5

ροϊηΐ ηοΐ \νΚο11γ αεπίαίη, οιιΐ \νΗ»ΐ€νεΓ οε τ^Άά ϊη 1. 14, ίΐ Ϊ5 ρροο^ΒΙε
ΐΗε ΓΪ§Ηί οΓ Ερροϊηΐΐησ ΐΗε οικονόμοι, ζηά \η ΐΗ»1 οαδε Ηε αιη

Ιι^νε οεοη αη οίκοΐΌ'μοί ΗίπίΒεΙί. Ροδβίοΐχ Ηε \ν&5 Ά. δίοικητή$, ίοΓ ννΗϊοΗ Ιϊΐΐε δεε
Ρ. ΟΗΪΓΟ ΜΕ3ρ. ϊ, 67021 νεΓβο, ιδ; Α. 5ΐεΐη\νεηίεΓ, 5ίαά. Ραΐ., χίχ, 35·

( 'Τττατί'αί Φλαι/ί[ο]υ 'Οτι^τίίτοΐί ιτατ^^^ίοι/ και Ανικίου Πανλίνον των

ΧαμτΓ^ο^τάτΐΰν Φαμζνίαθ κγ.

2 [Ανρήλ]ιοί Παγΐΰς "ίϊρου άπο κώμης Ίππώνων τον Ήρακλΐοπολίτου

νόμου πρεσβύτερος
*
τοΐς προ(στώο~[ι] μονής μονογων

3 \κα\}ον μίνης "Αθορ ονσης ίν τω άπηλιωτικω 6ρι του άν<α ΚυνοποΧζίτου.

θίία>ι> βασιλικών γραμμάτων άναπιμ-

4 ψ\θίν}των νπο του ΐϋο-(β(στάτον βασι\((θί Κωνσταντίνου κΐλίυ[ό]ντ(ΰν
τινας της Αιγύπτου ΐπίσκό-

5 πονς τ« και πρεσβυτέρους καΐ ΐτίρους πολλούς και ίμΐ σνν αντοΐς

<[·] · · ΐ°αν ..... [.....]·[·]· Κ · · · · Υ
6 [ά\παι>τήσαι «ίί Καισάριαν της Παλαιστίνης Συρίας προς διάκρισιν π(ρ_[ΐ\

κ[α]θαρίσμον (του) αγίου ΧρηστιανικοΟ

1 [πλήθους €πι[γ]ομίνου μον τοιαύτην ίκβασιν ποιήσασθαι (ίς την προ(γέ)-

7/?[α]ίιΑ1ί.ι'.*'[ι'] Καισάριαν προς άποπλή-

8 [ρ]<οσιν των Κΐκΐλίυσμίνων ανάγκη μοι γΐγίνηται διάδοχο'ν άντ' ΐ[μο]ΰ

κ[ατα}σ[τ]ησαι άχρι της ϊμής παρου-

9 [σί']αί, (δί' δ) σύνηζα τους μοναχούς της ημετέρας μονής ϊπι παρόντ[αο]ν

/Ιατα/3α€ίτ[ο]ί πρεσβυτέρου Ίππώνων

ίο [καΐί Παπνοντίου διάκονος άπο Παμινπίσλα και Πρωοντος άρχε ου

μονοχοΰ και ε[τέρων πολλ]ων> και κατ . . . ν . . θνη . .

1 1 [? σά\ν και ηνδόκησαν ε£ ομονοίας εκουσίως και αυθαίρετους] και άμε[τα-

ν\οητ(α γνώμτ) Αύρήλιον Γερόντιον όμο-

12 [γ]νήσιόν μου άδελφον ως δυνάμενον την χωράν μον [ά]τΓρ7Γλ?/^ώ]σαί άχρι

Τ^Γ ΐμήν παρουσίας ΐς χβόνον

13 [και ?] ττίά^τα τα ττί(ς} μονή[ς] πράγματα προνοήσαι και διοικεΐν και

οίκονομεΐν [πε]ρι μεν [.]··· κασι ............
14 [··]·· ΎνΚ· ·[··]····[·] ί?ί · · · α^Ί\.· ' °^]κον9^ονί Τ^Γ Α10"/^* ΐκ]λεξαι

[κα]θ' ομοιότητα μου, μηδεμίας
^
δε' καινοτο-

ι,5 [ΑΊί[α]Γ Ύίνν'λΐ**"}!!* 4?[(ν (τ^") ·προεσ]τά{των της] μονής π[ερ]ί τ[ών]

. . οίλφο]»* και βουλομενων εζελθείν μοναχών

1 ΤΗίϋ ίδ ρεΓΐι&ρ8 5υρροΠ€(1 βγ Λβ $οπΙ)&1 όΙυηάεΓ ίη 1. 2. ΤΗε δεπββ αϊ ήκΐ «τοίβ

νρισβντιροί μονή: κτλ. 3Π(1 οηΐ^ ίηδεΓίοά τοις προιστωσι ί>γαη &ΓΐίΓΐΙΐ011§;Ηϋ. Ρθ58ίΒ1}'
α

οοΓΓεοΐίοη ννουΐά Ηανε 1>εεη ίο 3.άά τοΐί προίστώσι τή{ αΐπήι μονής ίη 1. 3·
ε
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16 [ 3°-35 ΙείΐεΓδ ]<Γ??ί [· Ή· ·]**[. · ·
...].... ΟΓ. Κνριον το της καταστάσεως [γ]ραμμ[ά-

17 τ\ιο\? ["^ΙΤίΧ^ *πιφΐρόμ(ν\ον κ[α]ι ΐπίρωτηθίΐς ώμολόγησα.
ι8 [(2η<1 Η.) Αυρήλιος Παγΐΰς ό πρ]οκ[((ίμ(νοί)] ΐσ\ημΐΐ<ο\σάμην. (%τά Η.)

ο< πρ[οκ((ίμΐνοΐ).] . . [. .] και ..... μ . δι και Κολλονθος και Διο-
σκορ[ί]δΐ}[ς]

«9 [

]σ . ω . . ί Κολλοΰθος ίγρ(αψα) (νπ(ρ) των άλλ(οοί') γρ(άμματα) μη
2Ο [(ίδότων. (4ίΗ Η.) κ]αι Πρωανς [...]. €χμ . . σου τταρημΐ
2ΐ [ (όίΗ Η.) ] . Παπν[ούθιος ζύονί 14 ΙείίεΓδ]

2. ΐττπωχωι*; 8Ο 1. <). 1. μοναχών; 5Ο 1. Ι",, 3· "
'· "/"Ί ΚυΐΌΤτολίτου. ζ. υι

θί πολλουί ΟΟΓΓ. ΟΓ ΓβννπΙΙοη. 6
.

1
.

Τίαισάριιαν (δΟ 1
.

7
)> Χρ«τιανικοΰ. 7
·

Η^ί^Ρνί
ί7Γΐ[γ]ομ«'ΐΌυ (1

.

ϊπιιγομίνου) '
. Ηΐΐηΐ. 8
.

κ[αταΐ7[τ]ήσηι : ΗΐΙΠί. 9· '· μοναχούί.
ΙΟ. 1. αρχαίου μονάχου." ΤΙ. "γνωμί '. Ηυηΐ. 12. « ΧΚ&νον : Μίΐηο ; 866 ΠΟ16. ίί

(1
.

«Γ). Ι3· π[ά]>·τα τα τή(ι) /ί9"ί[Γ] η·Ρ°>/ίατ°: Ηυηί ; 8β6 ΠΟΐ6. Ι4· «]Χ·|αί :

Ηυηΐ ; βεβ ηοΐ€. 1 6 Γ
.

[·χ]βαμ/ί[<ί]τ[ιο]ιι: Ηυηί. 19. ΑΓίεΓ (νπίμ) Ά \οπ^ <1ο»η-
>ΕΓθ1ίβΗ3.5 ΙΐΟβη \ν35Ηε(3 Οϋΐ. 2 Ι. ήυοα[*]/ (?).

' Ιη ΐΗε οοηδίιΙδΗίρ οί ΡΙ^νίαδ ΟρίΕΐυβ, Ραίπείαη, &ηά Αηΐοΐυδ Ρ^ιιΠηυδ ΐΗε
Γηο5ί Π1υ5ΐπΌϋ5, ΡΗ^ιπεηοΐΗ 23. ΑυΓεϋυδ Ρ&^ειΐ5 δοη οί ΗΟΓΙΙΒ, οΓ ΐΗε νί1ΐΒ£ε οί

Ηΐρροηοη ϊη ΐΗε ΗεΓίίοΙεοροΙίΐε ποιηε, ρπεβΐ, Ιο ΐΗε ΡΓΪΟΓΒ οί ΐΗε ιηοη^δΙεΓχ οί
ιηοη1<5 ο^ΙΙεά ΗαίΗοΓ δΐΐυΕίεά ίη ΐΗε ε&δίεπη άεδεΛ οΓ ΐΗε ΙΙρρεΓ
ηοηιε. \νΐιεΓε3δ 5ίι^^ε^3 ΙιηρεπΗ] ΙεΙΙεΓδ Η&νε οεεη 5εηί ιιρ Ι)/ ΐΗε πιοδί
ΕτηρείΌΓ ΟοηκίΗηΐϊηε οΓ(3εΓΪη§ οεΓί&ίη ρεΓδοηδ ίΐΌΓπ Ε^γρΐ, οοίΗ ΒϊδΚορΒ
ρπεδίδ »η<1 Γηαηγ οΐΙιεΓδ ζηά πψδείί &ιηοη§[ ΐΗεηη, ... Ιο ρποαεεά Ιο Οαεδ&Γει ΐη
Ρ&1εδΙίηΪ3η 5>τί& ίο οοιηε ίο & θοοίδίοη αοηαεπιΐη^ ίΗε ριΐΓ^Ηΐϊοη οί ΐΗε Ηοΐχ

\3οό γ αηά Ι απ (ΙεδίΓοαδ Ιο Γηϊ1<ε 3. ]ουΓηεγ οί ΐΗίδ ΐ€Ϊηά Ιο ΐΗε ΕίθΓε\νπίΙεη
Ιο ίυΐίϊΐ ΐΗε οΓ^εΓβ ^ίνεη, ϊΐ 15 πεοεκβ^Γ^ ίοΓ ιτιε Ιο Ερροίηΐ 3

.

άερυΐ^ ϊη

τηγ ρΐ3οε υηΐίΐ π\γ Γείυπι, (χνΗεπείοΓε) Ι §3.ίΗεΓε(ί ίο§εΐ!ιεΓ ίΗε πιοη1<5 οί ΟΙΙΓ

ΐΏοηαδΙεΓγ ϊη ίΗε ρπεβεηοε οί Ρίΐί3θ3εϊδ, ρπεδί οί Ηϊρροηοη, »ηο! Ρ&ρηυΐΐυδ ίΗε
ο'εαοοη οί Ρ3Γηίηρε5ΐ£ ζηά ΡΓόουδ, ίοηηεΓ ιτιοηΐί, ζηά η\3.τ\γ οίΗεΓδ ; ζηά Ιηβχ . . .
Άηά ΕρρΓονεο" ννιΊΗ υη&ηίηηΐίγι νο\\ιηί&ή\γ ζηά δροηΐ^ηεουδί^ &ηά λνίΐΗ ΐΓΓενοεαοΙε
ο*εοίδΐοη, ΑυΓεΙίιΐδ ΟεΓοηΙίυδ ηιγ ίυΐΐ ΟΓΟίΗεΓ »δ Ά ρεΓδοπ ίίίΐεά ίο οαοιιρχ πιγ
ρίποε υηΐίΐ ιη^ ΓείιίΓη ίεηιροΓαπΙχ (?) [&ηά] ίο δυρεπνίδε ΑΠΟ 3^Γηϊηι'5ίεΓ ^ηο1 οοηίΓοΙ
&11 ΙΗε ΛίΤαΐΓδ οί ίΗε ιτιοηΛκΙεΓχ, οοίΗ 3δ τε^Γάδ . . . Άηά ίο εηοοδε ίΗε βίελνΕΓο'δ
οί ίΗε ΓηοηαδίεΓχ ίη ίΗε 53Πΐβ \νζγ &5 ηηγδείί, »ηά ΐΗ^ί ηο ίηηονϊίΐοηδ δΗαΙΙ οε
πι«·ι<1ελνϊΐΗουί ίΗε οοηδεηί οί (?

) ίΗε ρΓίοπδ οί ίΗε πιοη33ΐεΓγ ϊη ΙΗε πΐίΐΙΙεΓ οί ΙΗε
. . . ιηοηΐίδ Ληά οί ίΗοκε \νΗο άεδίΓε ίο ϋερ^Γί . . . ΤΗε {Ιεεά οί αρροϊηΐηιεηΐ ίδ

νΆ\'ιά \νΗεΓεδοενεπ ίί ίδ ρΓοάυοεο1, &ηά ίη τερίχ ίο ίΗε ίθΓΠΐ3ΐ ςυεβίίοη Ι Η&νε ^ίνεη
η\γ αοηδεηί. Ι ΑυΓεΙίυδ Ρ^^ε"5 *^ε ΕίοΓεδαίά Ηίΐνε δί^πεά ίΗε θεεσ1. \Υε ΙΗε
πίοΓεδΕΪο1 . . . ζηά . . . ζηά ΟοΙΙυίΗυβ ζηά Όίοδοοπάεδ ... Ι ΟοΙΙαίΗυδ Ηανε ννπίίεη
οη οεΗ&1ί οί ίΗε οίΗεΓδ, &δ ίΗεχ »Γε ϊ11ίίεΓ3ΐε. λΥε . . . Άηά ΡΓόοιίδ . . . αΐ'ο

ρΓεδεηί (?
)

[Άηά αρρΓονε ?]
. Ι ΡαρηυΐΗίυδ . . . Ηανε ςίνεη π\γ
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Ι. "Υπατία! Φλ«ν!'[°]ν 'θπ[τάτοι/ πατ]β;[*]ιου : 3)1 ΐΗβ ΟΟΙΙβ(1 ΙεΙΙεΓδ, ΐΗοΐΙβΗ ςυίΐε ρΟδδίοΙβ,
»Γ6 ίη ΐΗειηδεΙνεδ νετγ υηςειίαίη &ηά αουΐά ΗΒπΙΙχ οε τεαά ουί ΓΟΓ ΐΗε αηαίο^ οΓ(ε.£.)
Ρ. ΤΗε3<1. 24 Εηά 25. ΤΗε υ οΓυπαπαί ι» ίηΓεΓΓεά ΓΓΟΠΙ Ε δίβηΐίη^ δίΓοΚε ίη ΐΗε Ιορ Ιείΐ

οί ΐηε ρΕρ}τιΐδ, οη ΐΗε Εδδΐιπφΐίοη Λαΐ, 3β ηοι ίηΓΓεςιιεηΐΗ/, ΐΗε ίΪΓβΙ ΙεΙίεΓ ΛΥΕΒ ΓΠ3<1ε
ΐΕΓ§ε, εχίεηάίη^ ιηυοίι αΙκ>νβ ιΗε οίΗεπ;.

: γ ϊδ νεΐ7 ρΓθΙ>3θ1ε, « οη ιΗε οίΗεΓ Ηαη^ νεΓ/ ο!υοϊουδ, ουί ΛβΓβ ΕΓε οεΓίαΐηΙ^ 1\νο
οεΓοΓε γ, ΒΟ ΐΗΕΐ ι δεειτίδ οηΐ οΓ ΐΗε ςυεδίϊοη 3η<3* ϊδ Ιΐιε οηΐν ΕΐΐεπίΕΐίνε.

2. Πα·χ€ίΓ: ιΗε ηΕΐηε όοεβ ηοΐ ΟΟΟΙΓ ίη ΡΓεϊδίβΙιε'δ ΝαηΐίηίικΑ, οιιΐ τη&γ νετγ Ι&εΐ^ 1)6

ίάεηΐίοβΐ \νίΐΗ ΐΗε \νε11-1ίηο\νη Παιϋς. ΡΟΓ ιΗε ΐηδεηίοη οΓ ίπίεΓνοο^Ιία γ δεε Ε. Μα}·δεΓ,
ΟΓατηη. ά(τ ξτ. Ραρ)>ΓΪ, ρ. 168 ; οί., ε.£·, Ρ. Οχχ. χνί, 1928 νβΓδο, 12, \ί^α\ηα = λίυντα. Ιι
ίδ ίπιρΓθΙ)3ΐ)1ε, Ηο\νενβΓ, ΐη&Ι ιΗε ηαπιβ ίδ ίο Ιιβ εςυ&ΐε(1 \νΐ(Η ΠαιηοΖί, \νΗίοΙι οοουΓδ βο

Γ6§υ1αΓΐ}' ίη ΐηε Ιεΐΐεΐδ ΐη»ΐ \νβ ο&ηηοΐ δυρροδβ Ραίέουδ Ιο Ηανε (;;ι1Κ.·(1ηίηίδεΙΓ Παγιϋί.

3· [κα\]ουΐίίνηί : ΐηεΓ6 ίδ ηοι τεαίΐ^ ΙΌΟΠΙ ΓΟΓ *αλ, ουί ιηε Γεα(3ίη§; οαη ηατόΐ}1 ί
>
β

άοιΛίεά.
«α <3ο€δηοΐ δεεπι ίο Ηανε οεεη \νπΐΙεη ίη 1. 2, ΓΟΓ ΐΗου^Η ΐΗε ραρ}τιΐδ ί

δ ΓηυοΗ τυοίιεά αϊ ΐηβ

έπο! οΓ ΐΗΕΐ Ιίηε δοιηε ΐΓαοεδ 31 Ιεβδί οΓ Άηγ ΙεΙΙεΓΚ ΐηβΓε δΗου1(1 1>ενίδίοΐε. Ιΐ πιζγ οβ
δυβρεοΐεά ΙΓυΙ ΐΗε δοποβ, \νηο \ναδ £ΐνεη ίο οπιίδδίοηδ, αοΐιιαίΐ/ \νΓθ(β \ονμ*νηί, ΓθΓ§εΙΙίη{;
ΐΗ3ΐ Ηε Η3(3 ηοΐ «τίιίεη κα ίη 1. 2.

Άθορ : \1 Η3(] οεεη δυ££εδ(εά ο^ ΜΓ. ΟΓΗΠΙ, βνβη οείοΓε [κα\]αυμίνηί \ν38 τεαά, ΐηαΐ ΐΗβ

ΙεΙΙεΓΒ αθορ ΛνβΓε Ιο 5ε οοηηεείεο" λνίιΗ ιΗε π^τ^ωρ οΓ 1 920. ζ. ΤηεΓβ «η οε ηο (Ιοιιοί
ΐηαΐ Ιηίδ ίδ ΙΗε δαπιε ρΐαεε 38 ΐΗϊΐ, αηύ ΐΗυδ 1913 §ίνβδ ιΐδ Ιηβ ρΓονεη3ηοε οΓ Ιηε λνηοίε

οοΐΐεοΐίοη. "&6»ρ δεβπΐδ ηοΐ Ιο ΟΟΟΚΓ ίη 3η>' ΗίΐΗεΓίο ρυοίίδηεοί ΐεχί.

4. κ€λ«{<!]νι·»ν : ΟΓ -ΤΟΓ, β^εείη^ «·ίΐη Κωνσταντίνου, ουί Λβ ρ!ϋΓ3ΐ, 3§Γεείη§ \νίι!ι
γραμμάτων, ίδ ΓΠΟΓβ η,ίΐιπ -

ι Ι 3ΠΟ! δεεπίδ 3 ροδδίοίε Τ6ΆάΪΓ\ξ.

5
· Τηε εηά οί ΐΗίδ Ηηε ίδ ρΓ3θΙίθ3ΐΐ7 Ηορείεδδ, ουί ΙΗε δοαηΐ^ ΐηοεδ πιίβηΐ δϋίΒοβ Ιο Ιεδί

Ά οοη]εοΙυΓ3ΐ τεδΐοΓ3ΐίοη. ΤΗε ί 31 Ιηε οε^ίηηίη^ οΓ Λβ ιιηάεαίρηεΓειΙ ροΓίίοη ίδ νεΓ/
ρΓΟοαοΙε. δίηοβ \α}παντησαι. ίη 1

. 6 ίδ 311 ουί οβΓΐ3ΐη, 3
.

νεΓο ίδ ηοΐ ΓεςιιίΓεά ηεΓε, ουί ιηε

ϊίηβ Γη3γ εηά ίη συ]ν (συναπαντησαι),

6 Γ
.

προ! διάκρισιν κτλ. : ί
ΐ ίδ υηίοΓίυηβΙε ΐΗ»1 ΐΗεΓβ ίδ &ηγ υηοεΓ^ίηΐγ ίη Ιηε Γε30!ίη£ οΓ

ΒΟ οΓυοί3ΐ Ε ρ38£3£ε, οϋΐ ιΗε Γε3άίη^ 3άορΙεά, ΐΗου^Η ίΐ ηΐ3}' 31 πΓδΙ δεεπι οο]εοΙίοη3ϋ1ε, ίδ

άίβΐουΐΐ ίο εδΟΕρε ΓΓΟΠΙ. διάκρισιν τηζγ οε (3ΐ;εη 3δ οεΓίΕίη. ΑΓίεΓ ί
ΐ πι ίδ εχαεπιείγ

ρΓΟΟ3θ!ε, 3Π(1 3 δΠΙΕίΙ ΐΓ3θε Ε5θνε 1
.
7 ΙΟ ΐΗε Πβηΐ οΓ ΐΗβ ο οΓ προ^γί)γρ[α]ΐίμίντι[ν\ ΟΕηηΟΐ, ί
ί

ΙΠΕΙ Γε3(ϋη^ οβ Εΐίορίεά ΓΕίΗεΓ ΐΗαη προκψίνην (βεε ηοΐβ ΐΗεΓε), οβ ρ»ΓΪ οΓ 1
.
7 &ηά δϋ^^εβίδ

ΐηβ Ιχηίοιη οΓ Ε ρ. Ηεηοε πιρί ί
δ Ε η.ι : ιπ·;ιΙ τεΕίΙίηβ·. ορισμού ί
δ οεη»ίη εχοβρί ΓΟΓ ιηε σ,

\\Ήία1ι ίδ ΓηυαΗ ρΓεΓεΓΕβΙε ίο θ (αριθμοί), ΑΠΟ ΙΗε οηΕΓΕΟΙεΓ οεΓοΓε ί
ΐ ηιιΐδΐ &ε εϊΐΗει- /3 ΟΓ θ (>ρ

ίδ δΟΓηεΙίηιεδ ηΐΕοΙε ίη Ε δίηιίΐΕΓ \νΕ^ ίη Ιβίε Β)·ΖΕηΙίηε ίεχίδ οηΐ ηενεΓ ίη 1913). ΟΓ ιΗε 1\νο

θ ίδ δϋβΗΐΙγ ΐΗβ οεΐΐεΓ ΓεΕθ1ίη§;, α,ηά β \νοιι!(] ηεοβδδίΐΕίε βαρβαρισμού, \νηίοΓΐ βυίΐδ ηείΐηεΓ ιΗε

βρΕοε ΠΟΓ ιΗε οοηΐεχί. ΙΓ θ 1>ε ΓΟΕ(! \νε ΟΕΠ ηΕΓίΙΙ^ εδΟΕρε καθαρισμοί. ΑΓίεΓ ΐΗε ν, πιου ί
δ

κυ§βεδΐε<3, ουί Λΐδ ίδ Ηορείεδδ, &ηά αγίου ίδ ρεΗεοΐΙ^ ροδδίοίε (ΓοΓ ΙΗε ΓΟΓΠΙ οΓ ο οΓ., ε. §.,
ΐΗε α οΓ [ά]παντήσαι ΟΓ βίΐΗεΓ α οΓ ΠπλαιστίΐΊ)ϊ). ΑΓίεΓ Λίδ ΧρηστΗΐνικού δεεπίδ οεΓίΕΙΠ (ΓοΓ ΐΗε

η οΓ. 1019- 32, η.). Ιη 1
.
7 Ϊ7'[γ]ομί»ου, ΐΗου^Η δενεΓΕί οΓΐηε ίη(ΐίνί<1υΕΐ ΙεΙΙεΓδ 3Γε άουόίΓυΙ,

ίδ Είπιοδί αεΓίΕίη, 3η<1 §ίνεβ ιηε ΓεςαίΓβί] δεηδε ; [π]*ήθονί οη Ιηε αζηΐτζτγ ίδ εχοεβδίνεΐ/
(Ιϋΐιίουδ Εη(1 ίδ τεΕίΙ ΓηεΓεΙ^ ίχιπιρίί ξΓαίία. Ιΐ δϋίΐδ ιηε δρΕοε (οεΙΙεΓ, ε.^., ΙΓΙΕΠ [γ]ίγου!,
\νΗίοΗ οουΐά «Ιδο βε τεΕό) ζηά ΟΕΠ 1>βΓεαοηοίΐεϋ \νίΐΓΐ ιΗε αοηΓυδβά ΐΓ3οεδ, ΐΗου§Ιι ΐηε^ <1ο
ηοΐ 5υ§§εδΙ ί

ΐ ; . » . . ΟΓ ίδ ιΗε ηιοδί οΐινίοιίδ τεΕο'ίηβ. πλήθου: ΐοο, ΐΗου§;Γΐ 3η υηο!εΓδΐΕη<ΐΕο1ε,

ίδ ηοΐ ιηε πιοδί ΠΕΙΙΙΓΕ! νοΓο! ίη ιΗε εοηΐεχί. ΑρβΓΐ ΓΓΟΓΠ ΐηίδ Ιηε ΓεΕ<1ίη§; Εάορίεά δεεπι»

Ηί^ΗΙ^ ρΓοοΕοΙε, ιΗου§Η ί
ΐ ηιυδί 1>εοοηΓεβδεΰ Ιη3ΐ ΐηε λνοΓοΙίη^ ίδ ρεου1ί3Γ. ΤΗε οο]εοΐίοηδ

ίο ίΐ 3Γε ΐΗ3ΐ ( ι ) ίιάκρισιν, \νΗίοΗ ΗεΓε πιιΐδΐ ΓηεΕη Ε (Ιεοίδίοη ΟΓ ]υ(3^εΓηεηΙ, §οεδ ουπουδί/
\νίιΗ νΗΕΐ Γοΐίολνβ, (2) καθαρισμού ίδ 3η ϋπεχρεοΐεά λνοΓά, (3) ιΗε οπιίδδίοη οΓ του ί

δ

οΙ)]εοΙίοη3θ1ε. Αδ Γε§»Γάδ ιΗε Ιαβί ροίηΐ ί
ΐ

τηζγ οε ηοίειί ΐΗ3ΐ ιΗε δΟΓίοε \ν·3δ Γηυοη ^ίνεη
ίο οΓηίδδίοηδ. Ιη 1. 7 ^ψ ίβ εχρεοΐεοί, ουί λνΕδ ηοΐ \νΓίιΐεη, οεΓοΓβ τοιαύτα» (ςΓ. ΐοο όμογνησιο»
ννίΐΗοιιΐ τον ίη 1

.
1 1
), Λπά ΐΗεΓε ΕΓε οεΠΕίη εχ3Γηρ1εβ οΓ οΓηίδδίοη ίη 1
1
.
2 (ΧΤΟ!Γη·ρο«Γτώσ[ι]'),

8 (ίιάδοχο'ν), ίο (άρχίΌυ'), 13 (εηά ; δεε ηοίε), 14 ('β*'), ^ηΊ ρΓΟΟΕοΙε οηεβ ίη 1
1
.

3

([κα\]ου/ίίνη! ; δεε ΠΟΙε), 7 (ΙΓ/>0(>*)>'β[α1ϊ<ίί?3[ι'])ι9 ((**' ^)), Χ3 (7"π(Γ))· διόκρισιν ί
δ

ΕρρΓΟρΠΕίβ
ίη ίΐδεΙΓ, ΓΟΓ ΐΗβ Β^ηοά οΓ €ΕεδΕΓε3 \νΕδ οΓ ιΗε η3ίιΐΓε οΓ 3 ιιιΊίι ί;ι! Εδδεηοΐ^, Εηά Εδ ίο
καθαρισμού, ιΗε \νοΓ(1 δεεπίδ ίο δΐιίΐ €οηδΐ3ηΐίηε'δ οοηοερίίοη οΓ ίΐδ Γαηοιίοηδ νεΓ/ ννεΐΐ. \Υε
η3νε ηοΐ ίηάεεά Ηίδ ΙεΙίεΓ οοηνεηίη^ ιΗε δ^ηοίΐ, ουί ιΗε Γοΐΐοννίη^ ρ3δδ3§ε ΓΓΟΠΙ ΐΐιηΐ

οοηνεηίη^ ιΗε δ^ηοά οΓ Τ}τβ ίη ιΗε ίο11θλνίη£ }'εΕΓ (Ευδεοίιΐδ, Υίΐα Οοηιί., ίν, 42) '3
'-ίί;ιπΐΐ' ;ΊΊΙ. : ι'πίΐδή οί οϋχ ϋγιοΰι φιλ.οι>ιικίαι οΐστρω τινϊί ΐ\αυνόμ€νοι ... τα πάκτα τνγχίίΐν
ΐπιχίΐρονσιν, όπιρ πάση! συμφορά! ΐπίκιινα κιχωρηκίναι μοι δο*<«,τούτου χάριν θΐοντα! νμϊΐ!, το τοΟ

Ε3
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λόγου, ίτροτρί'πο/ιαι χωρίί τίνος νπιρθίσ<ως «ίί ταντό σννδραμήν, πληρώσαι την σύνοδοι", ΐπαμίναι
ΤΟΪΓ \ (ΐι/Λη ,·ϊιι· ΐπικουρίαι, τουι (Ίθ(\φον; Ιάσασθαι κινδννινονται, ιΐΐ όμόναιαν ίπανα-
γαγί'ϊν τα θΐίστώτα τω» /;<ΛΙ.Ί·, διορθώσασθαι τα πλημμίλονμίνα ίωι καιροί ϊπιτρίπα,
κτλ. 8ΐ1θΗ α ρΗπίδε 38 «Γ καθαρισμον τον όγίου ΧριοτιαίΊΚοΟ πλήσΌυί δεεπίδ ψιίΐι· ΟΟΠδΟΠ3ηΙ
\νίΐΗ Οοηδΐ3ηΙίηε'δ δΐ)·1β ; ΐΗε οοΓηοίη3ΐίοη οΓ ίΐ ννίΐΗ π-ρόι διάκρκτιν τη&γ οε οΐιιε Ιο ΐΗε δοποε.

7· προ(γ*)γρ.[α]ΐίμ.ίν£ν] : οεΐ\νεεη προ αηά ΐΗε άολνηδίΓοΙίε Ιαΐίεη 38 ρ ΐΗεΓε ίβ οεΓΐ3Ϊη1}·
ηοί ΓΟΟΠΙ ΓΟΓ γί-χ, 3ηά ΐΐ ίδ ΐΗεΓεΓοΓε 3η οονίοιίδ δυ^εδίίοη ΐΗβΐ ίΓροκι[μ]«<ι;[ι/]δΗουΙο! οε τέζα.
Α ΐΓ3οε οΓ ϊηΐί 3&ονε ΐΗε Ιίηβ ιτή^Ηι οε ρίπΐ οΓ *, 3η<1ΐΗε όΌννηδίΓοΙίε %νου!<1δΐιίΐ ι 38 νβΐΐ 38
ι>,βαΐ ΐΗε ΐΓ^οεδ &ΓΐεΓ ΐΐιε Ιαευηίΐ (\νΗεΓε ΐΗε πρρβΓ 13/εΓ οΓ ρ£ΐρ)·ηΐδ Ηΐδ άϊδϊρρεδΓεά) άο ηοΐ
αϊ &11 ευίΐ ΐΗε τεδάίη^ ;ρη, 5ιιΙ δυ^εδί ΓδΑεΓ κκίη (Λου^ίι Ιΐιϊδ Ιοο ίδ \ετγ ϊηιίϊδίϊηοΐ).
Ηεηοε ί£ ίδ 1)εΙΙεΓ ίο δυρροδε Λαΐ ιΐιε βοπόε, ηοη ιαο, 1ΐ3δ οπιϊαεςΐ ΐ\νο ΙεΙΙεΓδ. ΤΗε ϊηΐί
ίΐ&ονε ΐΗε Ιϊηε ιηιΐδΐ ΐΗεΓείοΓε 1>ε3δκί^ηε(1 Ιο ΐΐιε ρ οΓ πΐβ[ΐ] ϊη 1. 6.
8. άντ' ΐ[μο\ν : μου τίνα ΟΓ τινά μην ίδ ϊπιροδδίοίε, 1)υΙ ΐΗε Γε»ο1ίη§· ίη ΐΗε Ιεχΐ ίδ ΓαΓ ΓΓΟΓΠ

οβΓίαΐη. αντά[ρκ?;] (Μίΐηε) ϊδ 3ΐιηοδΓεςυ3ΐ1}' ροδδίβίβ. κ[ατα]σ[τ]ήσαι, \νΗϊοΗ ΐΗε ΐΓδοεδ δίοηε
αιε ίηδϋβϊοίβηι Ιο εδΙ»1>1ίδΗ,ίδ οοηήππεά Ιιν 1. 16.

ρ. (ί·' ό) : βοιηείΗίη^ ΚΙςε ΐΐιίδ δεεηιβ Γεςυίπεά. ΤΗε εχαοί \\ΌΓ<! ΟΓ ρ!ΐΓ»δε ϊβ οΓ οοιίΓδο
υηοεπαίη.

ήμ<τίρα( : Ίί ϊδ ηοΐ ηεοεδβδΓ^ ίο εηιεηά ίο ίμιτίρας, δϊηοε Ρβ^ευδ ·\ναδ οΙε^Γΐ^ 3ΐΐ3θ!ιεά
ϊη δοιηε ν/&γ ίο ΐΗε μονή.

Πατα/3αίΙτ[ο]Γ : ΐΗε τε3(3ίη§; ίδ νεΓχ ρΓθΙ)3ΐ)1ε, &ηά ίδ ρεΓίιαρδ ευρροΠεά ο^ 1914, ι, \νΗεΓε
Λε δαιηε ρεΓβοη πι»)· οε &(1(ΐΓεκδε{1.
ΙΟ. Πα#ινπί'ο·λα : ΐΗε Κ3.ά(ηξ 18 ρΓΟΟ3θ!ε ίΐη(1 ΙιεΙΙβΓ ΐΗαη Παλιντκ'σλα ΟΓ Π«ωι«τβσλα,

ΐΗου^Η ΐΗεβε 3Γε ηοί ςυϊιε εχοΐυάεό. ΤΗε ρΐ3οε ίδ 3ρρ3Γεηΐ1}' υη!^ηο\νη, ιΗου§;Γΐ α νϋΐ3§ε
Ρεδΐ3 (ΟΓ Γ3ΐΗεΓ ι\νο νί1ΐ3§εδ, άνω αηά κάτω) ίδ Κηο\νη ϊη ιΐιε Ηεηηοροΐίΐε ηοΓηε (Ρ. Ι,ίρδ.
54, 4! ΡΙοΓ. 5ο, 65; Αηιΐι. ιοί, 7).
ΠρωοΟτοι: ί(3εηΙΪ03ΐ νίΐΗ Ώρανοΰν "Γ 1014. $2 ? Βϋΐ Ώρωοίν 03ΙΊΠΟΙ 08 1'ε3(1 ΐΙίεΓε, 3Πθ1

δίηοε Πρωον! \ν3δ 3
' ΓοΓΓηεΓ Γηοηΐί

'
ιΗε ϊ(1εηιίβο3ΐίοη ίδ ηοί δρεείαΐΐχ 1ί1?β1}'.

κατ . . . ν . . βνΐ] . , [? σα]ν : (Ιίβϊουΐι, αηά ηο 1ί1ίε1}'κζάΊηξ 1ΐ38 δϋ^&εδίεά ίΐδείί. κατ αηϋ
ν 3Γε ρΓθΙ)αϋ1ε ; »ι; »ΓΟ νεΓ}' ιιηοεΓίαίη, 3ηύ ιΗε €οπι1)ίη3ΐίοη θνη ίδ ΓίΐιΙιεΓ ϊηΐΓ3ςΙαΙ)1ε, 1>ιιΐ ί£
ίδ ίηδεπείΐ ίη ΙΗε Ιεχΐ 1>εο3υδε ίΐ ίδ Ιΐιε τηοδί οΙ>νίουδ Γε3<ϋη£ οΓ ιΗε οΙΐΒΓΛοΙεΓδ. ΤΗε 13$[
ΙεΙΙεΓ οί 1. ίο ίκ ι, η, ΟΓ υ. ΙΓ ^τίρων ιτολ\]ών, 3 ρΓθθ3θ!ε τε3<ίίη£ ίη ίΐδεΙΓ, 1>ετε]εςΙεά, ΐΐιίϊ

τηζγ \κ α η&ηιε ΟΓ η3Γηεδ.
1 1. αίθαφ('τω[!\ : ιΗε Γ οΓ ίκουσίω! ίδ οεΓΐ3ΐη, 3Π(1 ΐΐιου^ΐι Γ ίδ εηΐίΓεΙχ Ιοδί ΙιεΓε, ιΗε ω 1ΐ3»

α 1ί§;3ΐυΓε »1 Λε εηόΐ, 8Ο ΐΗ3ΐ ανθαφϊτ<Λ\ϊ\ ίδ ρΓείεηιοΙε ίο αύΰαφίτω.
12. Ι: χκ&»ον : (ίουοίίυΐ αηά ηοί Γ6311}·τεςυίΓεοΙ 1>ιιΙΙΗε ε3δίεδΐ τε3άίη§; οΓ ιΗε οη3Γ3θΙει·*.

Ι3· [*α'?] ?[ά]ιτα τα Π)(Γ) /«ι>·.ί[ί] πράγματα: ΡΓθΓ. Ηΐΐηΐ, 10 λνΙΐΟΓη ΐΐΐε Τ6Άά\Ώ£ ίδ (Ιΐΐε,
των μοναχών, ουί ΐΗεΓε ίδ οεΓΐ3ΐη1}' ηοί ΓΟΟΓΠ ΓΟΓ των ΠΟΓ νεΓ}' ηιαοΗ ΓΟΓ χων (α οουΐίΐ

5ε τε3<13ΓιεΓ ·-)
. Ηεηεε, 3δ ιΐιε ΐΓ3οοδ δυίΐ τη η ίδ οεδί Ιο δΐιρροδε, δίηοε χον ίδ ΓαίΗ^ οεΓΐ3ΐη,

ΐΐιαΐ (Ιιε δεπΙ>ε 3β3ίη οΓηίιίε(1 3 Ιεΐΐεη

[πι]ρΊ μΐν Γ
.1 ... κασι . . : ιΐιε ΙεΐΐεΓ Γο11ο%νίη£ ι ΓΠ37 νείΐ οε α, οιιΐ ΐΐιε ηεχΐ οηε οοηιεκ

1ο\ν ΓΟΓ Γ; ου ςοιιΐά 1>ε Γ03(1. π^μΊ χίν ίδ 3 Ιίΐίεΐ}· Γεβ(1ίη§;. Ιη ΐΐιε υηΓΐεοίρηεΓε(1
ρ3δδ3§ε Γοΐίολνίη^ δοηηεΙηίη£ \ν3δ οπιίΐΐε(1, Άηά Ά{ Ιείΐδΐ ΐηΓεε ΙεΙίεΓδ, εικίίη^ λνίιΗ ι, Ιιανε οεεη
3(1(1ε(13θονε Λε Ιίηε.
14. ΤΗε ΐΓΛοοδ Γ3ΐΗεΓ δίΓοηςΙν δυ^^εδί «αϊ τρ[ύ]? αντ[οί: (,ί]<ονήμον(, ουί ηο οικονόμοι Η3νε

1>εεη Γηεηΐίοηε^ ρΓενίοϋδ!)', 3η<1 ΡΓΟΓ. Ηυηΐ οοη]εοΐϋΓεδ δΟΓηε βιιοΗ ταίά\η% 38 «αί Ατί τ^
αντ[ον κτλ. «π·! τω ίΐδεΙΓ ί

δ Ηο\νενεΓ ίπιροδδίϋΐε.
ΐκ]\ίξαί : ιΗε δρ3οε \νου!(1 1>εΙΐεΓ βυίι «ατα]λ«'£αι,ουί (χ'λίξαι ί

κ 3 ΗΙ^εΙίετ \νοΓ(1, &ηά κεεπίδ

ροδδΐοίε ίΓ \νε δυρροβε ιΗε σ« ίο Η3νε οεεη 8ρΓε3(1 οιιΐ.
*5· ΥϊΤηι^ΰϊ '· Ιηβ οοηΐεχΐ π>3ΐνεδ ΐΗίδ 3ΐιηοδΐ ηεοεδδ3Γ}·, οιιΐ ιΗε τεΆάίηξ ίδ εχοβδδίνεΐχ

υηοεΠ3Ϊη! ΤΗε ΓΪΓδί ΙεΙίεΓ ί» 3 %οοΛ γ, υυΐ χνίαΐ Γοΐίολνδ ίδ ηοί πι 311€3δ}· Ιο τεοοηοίΐε \νίιΗ
ιγνο (ΟΓ «ΙΌ) 3ηά ιΗε οΗ3Γ3€ΐεΓδ 3ΓΐεΓ Ιΐιε (ΙεΓϋοεά ρ3ΐοΗ 3Γε νεΓ)Γ υηϋΐιε ηι, ΐΗοιι§;Η ΐΗεχ 03η

ρεΓΗ3ρβ 1>ετεδά δο 31 ηεεά. ΑΓίεΓ ΐΗίβ α . [ 03η εβδίΐ)· οε τέζα, Άηά δίηοε ΙΗε δπΐ3ΐ1 ΙΓ308 ί
δ

οοηδίδίεηΐ ΛνίΐΗ ν, ή«κ ίδ 3 ηοί υηϋΐςεί/ τε&ά\η%. προισ\Γώ\τ<αν ί
δ

δυ^ςεδίεά ο)7 ΐΗο οοηΐεχι,
ουί ίηνοΐνεβ ιΗε δυρροδίΐίοη ΐΗ3ΐ ιΗε δοποε Η38 α§3ίη οιηίιίεά 3 \νοπίΐ.

1 6. [. .]λ[. .]«λ[ : δΟΓηε Ο3δε οΓ ολόκληροι ί
δ δϋ^εδίοά, 3Π(3 ΐΙιεΓε Γηΐ}· Ιιε οηΐ^ οηε ΙεΐΐεΓ
εεη ΐΗβ ΓίΓδΙ λοεΐνεεη ΐΗβ ΓίΓδΙ λ 3ηά κ, ουί ιΗε \\ΌΓ(! δεεπίδ ίη3ρρΓορπ3ΐε Ηεπε. Τΐιε ΛΓεε <3οΙΙεά

3Γε αΐΐ οΓ ΐΐιειη εαδ}· ίο Γε3ά.

17. ΤΗε δεοοηά ΗβΙΓοΓιΗίδ ϋηε ν·3δ ΙεΓι οίβηΐί, ΐΐιε Βυοδοπρίίοηδ οεβίηηίηβ ίη 1
. ιδ.

1 8. ο
ί

πβ[οκ(«ί/ΐί>Όΐ) : ηείιΙιεΓ ΟοΙΙυΐΗυδ ΠΟΓ ϋίοδοοπ<1εδ Ηαδ ϋεεη ηβπιεά ίη ΐΗο ί>οάγ οί
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Λε οοηίΓααΐ. Ρτοϊι&ϊΛγ ιΗβΓβίοΓβ Λεδε αΓβ Λε προιστΣπι: οί 1. ζ ΟΓ δοιηβ οί Λέπι.
δί§ηε<1 ΓίΓδί, Λεη Λε πρ«στώτ(Γ ]οίη11χ, Λεη Λε \νΐ(ηε88ε8. ΙΓΛε ηαηά ϊη 1. 19 Ϊ5 Λε βαιηε
αδ ΗεΓε (εεε ηοίε) ΟοΙΙυΛιΐδ δϊ§;ηε(1 ΓΟΓ αΐΐ. Αδ Γε^απίδ Λε Γεαάίη§;δ ηεΓε, Λε ΠΓδΙ καί ίδ
νκτγ ρΓοοαοΙε, Λε ΛΪΓ(] οεηαίη, βυΐ Λε δεοοηά ίδ (Ιαβίοιίδ. ΤΗε οηαΓαοΙεΓδ ίίΓε ίηάεεά
νεψ Ιίΐίε Λοδε οί Λε ΛΙΓΟ και, οιιΐ 8; ϊδ Ά ουποιίδ εηάίη§; ΓΟΓ α ηατηε. Ι: ίδ \ιζτά\γ ροδδί&ΐε
ΙΟ Γεαά και Παιηοϋτ Δικηί(ον) (οΓ. 1921, $2, 3Γ1<1ϊηΐΓ.).
Διοσκορ[ί]ί.ι;[Γ] : ιΐιϊδ δεειηδ οΙεαΗ^ Λε τείκΐϊη^ ΓαΛβΓ Λαη Διόσκηρον (οΓ. 1916, 3 ; 1918,

4 ; 1921, 23).
19. Ιη νίε\ν οί ιΗε αοηΐεχι ΐΐ ϊδ ρπεΓεΓαοΙε ίο ΐ3ΐιε Λίδ &δ ώε δ&πιε Ιιαηά αδ ίη 1. 18,

βιαΐ ϊΐ Γπιΐ8[ οε ΕάιπίΚειί ΐΗ»£ ιΗου^Η Λβ ουθοι ίδ Γ&ΪΓΐγ δίπιίΙ&Γ, δοπιβ ΙεΙΙεΓδ Άτια ιΗε §εηεΓαί
ΕρρεδΓαηοε οΓιΗε βοπρί (ίίίϊεΓ δοηιε\νίι&ί ΓΓΟΓΠ ΐΗε ϊι&ηά οί ]. ιρ· Τβε δ^-πιοοΐ ΓΟΓ ΰπίρ ίδ
οί ιαηιίδυαΐ κίιαρε, Γ&ΛεΓ ΙΛβ ΐΗ^ΐ ΓΟΓ τάλαντο» αϊ [Ηίδ ρεποιΐ ΤΗοο^Η 3. Ιααυηι ίδ
ίη ΐΓΐε ϋεχΐ 1>εΓθΓε α· . ω . . ? ιΗεΓε ΕΓε ίδοΐαΐεά ΐΓδοβδ ΗεΓε £ΐηά ιΙιεΓε, Ιοο δΐηαΐΐ ΓΟΓ

2Ο. Α 1&Γ§ε υηοίαΐ Ηαηά, ενίάεηΐΐ/ ΑΕΙ οΓ α νπίβΓ ηοΐ εχρεη \νίιΗ Ηΐδ ρεπ. ΤΗεΓε ίδ
ΓΟΟΓΠ ΓΟΓ ο οεΐννεεη χ αηά ^, \νηίο!ι, 35 αϊ πια/ Γοΐΐονν μ, βυ§§εδΐδ [ΰπο'Κί^[ο]μαι, ουί ιΗε νοΓά
ίδ ηοΐ δΐιίΐ&οίε Ηετε. Ρ:οΓ. Ηιιηΐ δυ§§;εδΐ8 Λαΐ παρημι τηαγ ϋε ΓΟΓ πάραμι, Γο11ο\νεά ίη 1. 2 1
ί>γ [και ίύδοκώ (ΓΟΓ ιΗε ΙαίΙεΓ \νοπ! δεε (Ηε δεοοη(1 δΐιοδοπρίίοη ίη ιηαΐ Ιίηε).

ΡΛΡΥΚυδ 1914.—Μαχ-;υηε, Α. Ο. 33ό(?)·

Ιην. Νο. 2487. 23-6 χ ζ8·2 ΟΓΠ.

ίη 1922. ΌαΗί θΓθ\νη ρ3ρ)τϋ3 βυΐ: \νΐΛ Μηάδ οΓ Ιί^ΗΐεΓ €θ1οιιι·. \ΥθΓΓη-
οαίεη οη ΐΓΐε ΙεΓι δίάε, \νίιΗ 8πι&11εΓ Ηοΐεδ ίη ιη&η^ ρίποεβ ; νεΓδΟ τυββείΐ ίη βενεΓα! 1ίηε§.
\Υπΐΐεη ίη α £οο<! υρΓί^Ηΐ ουΓδίνε ΠΕΙΚ], Γ&ΐΓΐ^ 1&Γ§ε 3η<1 ηοΐ ηιιιοη οοπιρΓεβδεά 3.1 ΐΗο

βω ^Γθννίη§; δηιαΙΙεΓ αηά ΓηοΓε οι-απιρεά αδ ΐηε \νπΐεΓ ρΓοοεε<3ε(3, ραΓίίοιιΙαΗ}· οη
νεΓδο ; οη ΒοΛ δίΗεβ α1οη§; (Ηε ηβΓεδ, Λε \νΓΐΐίη§ οη ΐηε νεΓδο οείη§; αϊ π§Ηι αη^ΐεδ ίο
οη ιΗε τεοΐο. Βίαοίς ίηΐί οΓ α ^Γε^ίδΗ ιίηΐ. Τηε ίκΙ^Γεδδ ίδ αϊ ΐηε 5οΚοηι εο1§ε οΓ Λε

νεΓδο, Λε τενετδε \να/ υρ. Ραοείηιίΐε οΓ τεοΐο : ΡΙαίο II.

ΤΗΪ5 ΙείΙεΓ Ϊ5 ΓΐίΒΙοΓΐαίιΙΙγ ΐΗε πιοδί ΪΓηροΓίαηΙ οί ΐΗε \νΗο!ε 3.ΓαΗίνε

\ΆΥ ννεΐΐ οΙαίΓη ίο τζη\ζ ίΐΓηοη§ ΐΗε ρπηίΗΓγ &ιιΐΗοπΐίε5 ΓΟΓ ΙΗε εοο1ε5Ϊ35-

ΗΪ51ΟΓ7 οΓ Ε^γρΐ ίη ίΗε ΓουτίΗ οεηΐυτχ. Τηε χνπΙεΓ, ΟαΙΙίδΙιΐΒ, ννΕ5
α Μείείϊ&η πιοηΐί ΟΓ οΙεΓΪο, ζηά Ηε §ίνε$ α εΪΓουΓηδίΕηίίΗΐ Εααοιαηΐ οΓ Ιηε

οΓ ΗΪ8 Γείΐονν ΜεΙείίΗηβ αί ΙΗε η^η^Β οΓ Αΐη&ηΕβίιΐδ'δ &(ϋιεΓεηΐ5 Ά.ηά οί Αΐη&η3.5ΐιΐ5

ηίπΐ5ε1ί.

ΤΗε δίγΐε οί Ιηε ΙεΙΙεΓ ίβ ιιηίοΓίιιηαΙεΙγ Ε\ν1ί\ναΓο! Άηά ζ.1 Ιϊηιεδ οΒβουΓε ; ζηά
ΓηοΓεονεΓ α ρΓΪνχίε ΙεΙΙεΓ, ιΗε ννπ'ΙεΓ οί \ν1ιίοΗ, τείεΓπη^ Ιο ΓηαΙίεΓδ Γ;ιι πίΠ,·: Γ ίο Ηΐδ
οοιτεβροηάεηΐ, άοε$ ηοΐ ηεεά ίο οε 35 άεΠηίίε 35 ΕΠ Ηίδίοπαη, ϊδ αΐννβγβ Ερί ίο βε
α Ιϊίίΐε ^3^Γ^ϊ^υ1ιοί οοπιρΓεΗεηδΐοη ίο ίΗοβε υηαοςυαίηίεά ννϊΐΗ ιΗε αΓαυπίΒίίίηοεΒ.
Ηεηοε ίΐ ίδ ηοΐ ΗυΓρΓΪ5Ϊη§ ίΗίΐί ρ^Γΐδ οΓ ΟΙΙΓ ΙεΙΙεΓ &Γε οχ ηο ηιε^ηβ αΙείΐΓ 3.ηά

ζάτη'ιί οί ΓηοΓε ΐΗαη οηε ίηΙεΓρΓείΕΐίοη. ΤΗε ΟΓεεΙί ίδ ίηοΐεεά ηοΐ εχαοίΐχ ίΙ
ιΗε 5ρε11ΐη§, ίΗου^Η οίΐεη ίπαοουΓΛίε, δΗοννε ίε\ν οί ίΗε ννϋθεΓ ν&^ΕΓίε
ίδΐία οί υηεοΐυααίοά \νΓΐίεΓ5, αηά ΙΗε δγηί^χ ίδ Η5 α τιιΐε ίηίεΐϋσίοΐε. ΝενεΓίΗεΙεδδ

ΐΗεπε 3Γε ίεΕίυΓεβ ΐη ΙΗε δίγΐε ννΗϊαΗ δυ^εδί ΐΗ&ί Οαΐΐίδίυδ \ναδ 3. Οορί αηά ηοί

\ν1ιο11χ αϊ Ηοπιε ϊη ΟΓεεΙί. διιαΗ »Γε : ΙΗε Γερείίΐϊοη οί & \νοΓά ΟΓ ρΗΓΕδε ννϊΐΗουΙ

3. αοηηεοΙΐη§ ρΕΓίΐοΙε ΟΓ αοη]υηςίϊοη, 11. 9~Ιϋ, "ΐ^θασιν φέροντες . . ., οΐνόμενοι
ήλ,θασιν ; ίΗε οπιϊδδϊοη οί ΆΤ\Υ ςοηηεαίΐη^ ννοΓΟ* ίη 1. 38, τοντ' οΰν ηκονσεν Άθανάσιοί
. . . πάνυ αθυμίΐ Άθανάσιοί ; 3Π<ί ίΗε λνπ'ΐεΓ'δ Η»οίΙ οί ίηδεΓίίη^ ηη εχρίΕΠΛίοιγ ΟΓ
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ΒυρρΙειηεηΙ&Γχ οΐ&νίδβ \νίΐΗοιιΙ: Ά οοη]υηοΙΐοη, £15 ίη 11. 24 ((ποίησαν, κτλ.), 4^
(*Ε/χΐϊ, κτλ.).

Μαηχ ΓεΕίιίΓεδ οΓ ^ΓΕΙΠΠΙΕΓ ζηά δίχΐε ΗΓΕ, ΗοννενεΓ, ΓαηιϊΗ&Γ εηου^Η ίη Ιαΐεπ
5υοΗ ΗΓε: ΐΗε υεε οΓ ίΗε θεπηίΐε ΕΓίϊοΙε ΓΟΓ ίΗε Γείίΐΐίνε ρποηουη (τα
ν, 1. 3) ', ίΗε οοηίϊιβίοη οΓ ίΗε ρι·ερθ5ΐ'ΐίοη5 οί ιηοίίοη Άηό τεβΐ (άπήλθασιν

. . . Ιν τ
ί) μονή, 1
.

15 Γ
.
; προΐρθϊν ίν τοίϊ σίγνοις, 1
.

17 Γ
.
; «ίί οϋτούϊ ίστικ, 1
.

48) ; ίΗε

ίεηάεηογ ίο ηοπη&Ηζε νεΓοα! ΓΟΓΠΊΒ, ίπίΓοοΊιαπ^ α ίηίο ίΗε δεαοηά ΕΟΓΪΒΙ

1
.

3 ; ίΰραν, 1
.

13; ίξίβαλαν, 1. 14; &ο.), ίΐηά ο ίηίο ίΗε οοη]υ§Λίίοη οΓ
(δύνονται, 1. 5

) ; ίΗε οοηΓυδϊοη οΓ ρει-ΓεοΙ ειηά &οπ5ΐ (ήρκαν, -ιν, 11. 1 2, 36, ΓΟΓ τ^ραν,~ιν ;

οί. ΐΗε εηθιη§; ίη ήλθασιν) ; ΐΗε Εοουδϊΐίνε εηάίη£τ -αν ΓΟΓ -α (πατίραν, 1
.

52) ; Ιηε Γοηά-
ηεκδ ΓΟΓ του λνϊΐΐι ΐΗε ίηίίηίίϊνε ίη ρΐ&οε οία δαοοΓίΙίηΕίε οίαιίδβ (η ήμίραι γαρ (ίσιν του
λαβιν αντους αντάί, 1

.

59) > ίηε Ι13ε °Γ Ιβε §εηϊΙίνε αοδοΐυΐε ΓΟΓ ΐΗε βιι^'εοί οΓ ίΐιο

βεηΐεηαε (ίγβάντων αυτών (ΰραν, 1
.
1 3
, ουί 5εε ηοίε 3.ά Ιοο. ; (ν(βά\(ΐ}το . . . ώϊ αυτοί

άπωδι/μοΟίτοϊ, 1
.

39 Γ.
)
; ίΗε νίβε οΓ ρίΓΐίαίρΙεϊ λνίΐηουΐ 3. ρπηοίρΕίΙ νεΓΟ (1
.

17 Γ.
) ΟΓ

Ιηε ίηδει-ΐίοη οί 3 και οεΙ\νεεη ραι-ΐίαρίε αηα! ρπ'ηαίρίΐΐ νεί'Β (Ι
. 8 Γ.
) ; &ο.

ΟΓΐηο^Γ^ρηίοΕίΙ ρεοιιΐί&πΐίεδ, &ΡΕΓΙ ΓΓΟΠΙ ίηε οοπίΓηοη οοηΓαβίοηδ οΓ ι Άπα «., (

αϊ, ο άτια ίο, ΠΙΑΥ οε Γηεηΐίοηεά : οοηΓυβίοη οΓ δ &ηά ζ ((Ικάζι, 1
.

6
) ; « ΓΟΓ

(Ήρακλί'ου, 1
.
3 ί·)', η ΓΟΓ ,αι (ή, 1
.

59)· «' (ή^ν, 1
·
1 6
) Άηά υ (δύσαντΐϊ, 1
.

19 ;

1
.

5°) ; °' ΓΟΓ υ (ψοιλακί;, 1
.

44) ', « ΓΟΓ β (ίίδο'μτ), 1
.

47) ', ρ ΓΟΓ λ (ττροΐρθϊν, 1.17); ίηε
οπιίβδίοη οΓ γ ΓΓΟΠΙ ίηε οοηιοίη&ΐίοη γγ ΟΓ >κ (άνα^ΐλαί, 1

.

5 ; ιταρηχΓλαι·, 1
. 22 ;

ήνοκν, 11.4°. 42) ; &ε·

II τεπιαίηΒ Ιο ο'είεπηίηε ΐΗε ά^ΐε οΓ ΐΗε ΙεΙΙεΓ Άηό ίΗε οΪΓουΓηβΙαηαεβ ίη \νηίοΗ

ίΐ \ν&5 \νΓΪΙΙεη. ΑΐΗαηΕβίιΐδ \ν&5 οΙεαΓίχ £ΐί ίΗε ίίηιε ίη 3θίυ»1 ρο85ε55Ϊοη οΓ ΐΗε
δεε οΓ ΑΙοχΕηάπα, &ηό ΙΗε ΙεΙΙεΓ ΙηεΓεΓοΓε α^ηηοΐ Κάνε οεεη \νπΙΙεη άυπη§ οηε
οΓ ηΐδ ρεπο<35 οΓ εχίΐε. Οη ενει·γ £Γοιιηά, Ε5 ννίΠ οε βεεη ΓΓΟΠΙ \νηαΙ Γοΐΐοννδ, νβ

π\Άγ ΓιΐΓΐηεΓ εχοΐϋάε Ηίδ Ι&ΙεΓ ΙεηυΓεβ οΓ ΐηε βεε, αΓίεΓ Ηίδ τεΙυΓη ΓΓΟΠΊ Ηίδ ίΗΪΓά

εχίΐε. Τΐιε ρει-ϊοϋ, Ηο\νενεΓ, οεΐννεεη Ηίδ κεαοηά 3ΐκ1 ΐΗΪΓεΙ εχίΐεβ πιεγ αίδο οε
Γυΐοο1 οιιΐ ; ΓΟΓ ΛουςΗ θυΓίη^ ίΗε ε&ΓΐίεΓ ρ&Γΐ οΓΐΗαΙ ρεποά ηε εη')ογεά οοπιρείΓα-
ΐίνε ΐΓαηςυίΙΗΐ^, ίΐ Ϊ5 ηοΐ νεΓ^ Ιίΐίεΐγ ΐΗ^Ι, ννίΐΗ οίηεΓ εηεσιίεΗ ί

Ηίπι ΑΠΟ ιιηάοΓ ΕΠ ΕηιρεΓΟΓ υηΓπεηο1!/ Ιο Ηίηι ρεΓδοηαΙΙχ Άηά οΓ

Απαη 5>τηρΕΐΗίε5, Ηε ννουΐά §ίνε Ά Ηαη^31ε Εε;Είη5ΐ; ηΐαΐδοΙΓ ογ ίη3ΐίΐαΙίη§; ΟΓ

3υοΚ ρΓοοεεο'ίη^ &3 1914 τενεχίδ.1 ΤΗε οΉΐε οΓ ίΗε ΙεΙίεΓ

οεΓοΓε ΜΕΓΟ!Ι 19 οΓ Α. ϋ. 339 01" 34°." ννηεη ίΗε βεοοηά εχίΐε

Βυΐ ίΐ ίδ ροδβίοΙε ννίΐη ρπιοΙίαΕί αεΓίαίπΙ/ Ιο ηΕΓΓονν ίΗε ρεποο1 χεί Γυΐ'ίΗεΓ. Ιΐ
5εοηΐ5 οΙεΕΓ ΓΓΟΠΙ δενεΓΐ! ρΕ55Ε§ε3 οΓ Ιηε ΙεΙίεΓ ίΗαΙ ΐΗου^Η ΑΐηΕΐΐΕ3Ϊιΐ5 5ίΠ1

ρθ33ε83ε(1 ρο\νεΓ εηου§1ι ηοΐ οηΐ^ Ιο ίηδΙί§Εΐε ουί ονεη (ί
Γ ΙΗε \νοΓ«ίίη§ οΓ 1
1
.

42-8
οαη οα ίαΐ^εη ΙϊΙεΓΗΐΙ^) ηίπίδεΙΓ Ιο ΟΕΓΓ^ ουί ηιεΕ3ΐΐΓε3 ;ι^;:ιίη^ι ίΗε Μείεΐϊαηδ, χεί
ΗΪ8 ροδίΐίοη \ν»3 ΓΕΓ ΓΙΌΠΊ δεουΓε, ζηά Ηε Γείΐ Ηίηΐ5ε1Γ δεΓίοιίΒΐ)-· ΐΗΓεαΙεηεά. ΤΗεΓε

1 δοζοπιβη (ίϋ, ζ ι) κΐ&ΐβκ [Ηαΐ »ΓίβΓ Ηΐβ Γοΐυπι ΓΓΟΠΙ Ηϊ» δβαοηά βχίΐβ ΑΛιηα3Ϊυ3 οίτ μίν
€γνα τα Άριίον φρονοΰναϊ, καθιΐλιν, ο'{ δί αυτοί ϊδοκίμασί, τα! ικκλησίαι (ΐτίτρι^ί, και την πίστιν

τη! ίν Ν«αι'α συνό&υν ; Άηά ί
ΐ νναβ 831(1(λί'γίται) ΐΗα£ βνεη ιη Γοαίί ΓΟΓ Ε^ρΐ Ιιο ΐοοίί δΐπιίΙΐΓ

8ΐβρδ ίη οΛβΓ ρΓονίηοεβ, ννΙιίοΗ \ναδ ηι,ι. ί
ι· α ^ΠΝίπά οί αοευδίιΐΐοη 3§ιίηδ(; Ηίιη. Βυΐ Λβ

1β«βΓ οί ΐΗ€ Οπ€ηΐ&1 Οουηοϊΐ οί 8&Γ(1ίοΕ (ΗίΙ&Γ^ οί ΡοΐοΙϊβΓδ, ίν, ρ. 54 ί·) 3Ηο«·8 ΐΗιΐ ιΐιβ
τείεΓοηοε ίη ΐΗο δβοοηίΐ εεηΐεηοβ ζηά ρΓΟ&αβ!}· ιΗιΐ ίη ΐΗβ ίΪΓ3ΐ δΗουΙά τεαίΐ^ Ηβ ίο Ιηε τείυΓη

ίποπι ίΗε ήΓδί βχίΐε. Ενεη ίί αη^ΐΗίη^ ο
ί ίηε Ιίίηό οοοϋΓΓεά αίΐεΓ [Ηε τείϋΓη ΓΓΟΠΙ ίΗε

εχίΐβ, δΐιαΗ ΓηεδδΐίΓεβ νεΓε νεΓ^ <3ίΗεΓεηΙ ίΓοηι ΐΗοβε τείεΓΓεά ίο ίη 101-1

1 ΡΟΓ ίΗε ςϋεβίίοη οίάϊΐε δεε ΐΛυοΗεη (\νηο αηοοδβδ 34°)( Ρ· 'δ2" ηο[β Ι24·
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Ϊ5 ηο ΐΓΕαε ίη ουΓ ΐΓΕοΊίίοη οί δυοΗ ίηδεοιιπίγ άιιπη§ ίΗε εζτΐγ χεΕΓδ οί Ηίδ

ερίδοορΕίε, Άηά Ίηύεοά ΐί ΐδ νεΐ"γ υηΙϊΙίεΙ/ίΗΕί ίίΐΐ ίΗεΪΓ .ιΐΐίηηι-ι; \νϊίΗ ίΗε ΕυδεΒΪΕη

ρΒΓΐ>' ίΗε ΜεΙείιΈηδ ννεΓε δίΓοη£ εηοιιςΗ ίο εοηδίίίυίε Ε τεαΐ πιεηΕοε. ΤΗίδ

ΕΐΙίΕηοε ννβδ ρΐΌΟΕοΙγ ηοΐ ίοπτιεό ίΐΐΐ ΐΕίε ΐη 330·1 Ηεηοε \νε π\ζγ κξζΐά ίΗε
ΙΒΙΙΟΓ ρΒΓί οΓ 33ο αηά ΕΕδίεΐ' οί 34° »5 ίΗε εχίΓεπιε Ηπιϊίδ οί Ιίηιε ΓΟΓ ΟΙΙΓ ΙείίεΓ.
ΡΕΓίδ οΓ ίΗϊδ ρεποά ΕΓε, Ηοννενετ, πιίεά οιιί. Ιη οοηδεςαεηαε οί ίΗε Βοοιΐδίΐΐίοηδ
οί ίΗε ΜεΙεΙίΒΠδ ΑίΗΕηΒδίιΐδ ννΒδ δΐιηιηιοηεο' ίο οουΛ, ΡΓΟΟΕΟ!/ Ιο\νΕΓθ5 ίΗε εηο1

°^33Ι>2 3η<ί ^'<ί η°ι ΐ'είυι-η Ιϊΐΐ αΓίεΓ Εα5ΐει- ο£332· Α§αϊη, Ηε ΙεΓΐ Αΐεχ&ηάηαοη

]ν\γ ιι, 335> ι° ^ίίεηά ΐΐιε 5χηοι3 οί Ύγκ·, Άηά δΐηοε Ηε \ναδ ΟΗηϊβΗεο1 αΛεΓ ίΐ
,

Ηε (ϋο1 ηοΐ τείυι-η ΐϋΐ Ν όν. 23, 337· Νο\ν, ίΗου^Η οαΓ 1είΐ€Γ ίδ ίίβεΙΓ υηάΕίεά, ί
ΐ

(1οε5 άαίε αεΓίίΐϊη οί ίΗε ενεηί3 ίί τεοοΓα'δ. ΙδαΕο'β νίδϊί ίο ΗεΓ3Ϊ5€ΐΐ5 οαοαΓΓεοΙ οη

ΡαοΗοπ 24 (Μ.3.γ 19) ; ΑΐΗΕηαδίυΗ οαηΐδΗεά ίΗε ΒΐβΗορβ οη Ρ^οΚοη 27 (Μ.&γ ιι) ;

ΗεΓΕΪδουδ \ν&5 ίηιρπδοηεά ΙίΠ Ρ&ςηοη ζ8 (ΙΛ&γ 23)· Ι* ί3 «ΐυίίε οΙεαΓ ίΗ&ί ίηε
ΙείίεΓ \\Έ5 ^πΐΐεη βΗοΓί!/ αίίεΓ ίΗε ενεηίδ τεεοΓσ'εσ', ϊ.ε. Ιϊίε ϊη Μ&γ ΟΓ &3.ήγ Ίη

]\ιηκ. Ηεηοε ίΗε ροδδίοίε γεαΓ5, οείοΓε ΑίΗιηΕβίαΒ'δ πΐ'δί εχίΐε, ΆΚ 33 ζ» 332·
333· 334ι 335· ΤΗε ίχαί ίΗεΐ 1913 ίδ άΕίεό ϊη 334 πι&ΐίεδ ί

ί

ρΓείεπαοΙε ίο ρΐίΐοε
1914 »1δο οείοΓε ΙΗε ΗΓβί εχϋε Γ&ΐΗεπ ίΗίΐη »ίίεΓ ίί

,

ουί ΐΗϊδ οοηδίθεΓαίϊοη Ϊ5 ηοί

ίη ϊΐδείί άεοϊδϊνε, Άηά \νε ηιυδί οοηδΐάεΓ \νΗείΗεπ &ηγ ενίάεηοε ο&η οε

ίη ίΗε ΙείίεΓ ίίβεΐί ίο ]ια.·5ΐίί7 α ηε^πεΓ ϋΕΐιη^.
ΤΗε δίΐυαίϊοη τενείΐΐεά Ϊ5 του^ΗΙχ αβ ίοΐΐον^δ : ΑίΗ3η&5Ϊυ5 \ν3.5 &ηχίου5

άεδροηοΐεηΐ, ρΕΓίΙχ ίη ςοηβεςαεποε οί τεροΓίβ ννΚίοΗ τεποΠεο1 Ηίπι ίΓοπι ;ι1>ι·ο;κ:1-

ίΗεβε \\·35 οηε οοηοεΓηΐη^ Ά ΜαοΕΓΪυδ, \νΗοηι Ερρ^ΓεηίΙγ ίΗε ΕηιρεΓΟΓ
θΓ(3βΓεο! ίο οε ί^Ιίεη ίηίο ουβίοάχ. Α οεΓίαίη ΑΓοΗεΙειιΐδ, Ά δεοοηά ρεΓβοη

\νΗοδε ΠΕΓηε ίδ Ιοδί, »ηο! ΑΐΗ&η2δίιΐδ βοή οί Ο&ρίίο, Ά ρπεδί Ά\κΆάγ 1<ηο\νη ίο υκ

ίΐΌΐη ΑίΗαη., Αροΐ. ε. Α^., δεί οιιί ίΓοπι Ε^γρί \νίίΗ ίΗε ίηΐεηίίοη οί (%.ττγΊη£ οίϊ

(οποσπάσαι, 1
.

34) ΜαοΗΓΪυδ, ί
. ε., ΗρρζίΓεηΐΙχ, οί <3εΗν€πη§ Ηίηι ίΓοπι ;α8ΐκ:ε, Άηά

3.150 οε&πη§ όε(3.π\Άίοιγ ΙείίεΓδ ΆξζϊηΒϊ ΕΠ ΑΙεχΕηοΊ'ίηε ηαηιεά ΗεΓΗίδΟΐδ ; οιιί

'

Αρα )οΗ3ηηεδ ', Ηε&ΓΪη§ & τεροΓί οί ΐΗίδ αϊ ΑηίίοοΗ (δεε, Ηοννενει-, 1
.

34, "·),

ΟΕηιε Εηά δείζεά ίΗεπι Εηα1 ρΐΕοεά ίΗεπι ϊιι οιΐδίοά/. ΤΗε ηεννδ οί ΑιχΗείΕΐΐδ'ϋ

ίπιρπδοηπιεηΐ οαιίδεθ ΑίΗΕΠΕ5Ϊυ5 §ΓεΕί οίεδροηάεηογ. Ηε \νβδ οοηίεηιρίΕΐίη^

, ίΓοηι 1
.

38, Εδ Ε πεδυΐί οί ΓερεΕΐε(1 δΐιπίΓηοηδεδ) §οίη£ ΕΟΓΟΕΟ^, ΕΠΟ! ΗΕΟ!
εηιοΕΓίίεά ΗΪ5 ΟΕ^^δ0· ο11^εοαίο" ηοΐ ηΐΕΐ<ε ιιρ ΗΪ5 πιίηοΐ ίο ίΗε δίερ, Εηά

τειτιονεοί ΗΪ5 ΟΕ^Ε^ε ίποπι ίΗε δΗίρ. ΝενειΊΗεΙεδδ, ίΗοα^Η ενί^επί!/ ίη

1 ΕρίρΗδηίϋδ, Αάν. ΗαΐΓ., Ιχνϋί, $-6, πιαίίεβ ΐΗε Μβίβΐϊ^ηδ, ρεΓβεαυίεά 1>γΑΙιχαηάίΓ
($ββ &1κ>νε, ρ

. 40 ί.), αΐίειηρΐ αη αρρεβΐ ίο ΐΗε ΕπιρεΓΟΓ &ηά »ίΙεΓ Ιΐιείι ίαϋϋΓε οοηοίικίβ &η
.ιΙΙΪΜΐιι <·\νϊιΗ ΕϋΒβΗϊυδ, Ηιι£ Ηβ §ίνεδ ηο άαίε, ΐΗοα^Η ίΗε \ΥΟΓ(! χρονοτριβήσαι ββεπίδ ίο ίιηρΐ)·
Εοιηβ ίηίει-ναί 6βΐ\νεεη ΐΗβ 1\νο βνεηΐβ. δοοΓΕίεδ (ΐ

,

27) 8βεπΐδ ίο ρΐ^οε ΐΗβ αΐϋ&ηοε αίΐεΓ ΐΗβ
ΙεΙΙεΓ οΓ Οοηδίαηιίηε θΓ<ΐ€Γίη§; ΑΛαπαδίυβ ίο τεοείνε Απυβ ΐηΐο εοιηιηιιηϊοη (ΑΐΗαη., Αροί, ε.
ΑΓ., 59). «'ΗεΓεαδ δοζοπιβη (ϋ, 21-2) ΐπιρϋεδ ίΗε τενεΓδβ οπίεπ ΤΗαί ΐΙιοΓε νω ηο
Ββποιίδ ΐΙίΓεαΙ ίο ΑΐΗ&η&δίϋδ ΐϋΐ ΐΗβ Ιαιίεπ Ηαΐί οί 33° π^Χ ^ ϊηίεΓΓεά ίΐΌΐη ;ι οοιηραηδοη
οί ΗΪ3 δεοοηά αηά ύύτά Ρεδίϊΐ Ι^είΕεΓδ; δεε δοΙπναΓίζ, Ο. Ο. Ν., ιρπ, 37Γ> αη(1 °ί·
Ι^αυοΗεη, ρ. 41·

8 Α. ΚοοεΓίδοη, Νκ. αηά Ροζί-Νκ. Ραΐίκη, ίν, ρ. χχχνϋί, (Ιαΐεδ Ηίδ (ΙερΕίΠϋΓε Ιαιε ίη
33°, ουί ΐΗίβ δεεηιβ ϊηιρΓΟοαΜβ ; ΐΐιεπε ί

δ ηοΐΗίη§; ΐη ίΗε ΐΗΐΓ(1 Ρεδίαΐ ΕεΙίεΓ Ιο ίπιρίχ ΐΗαΐ
Ηβ \ν£ΐδ οαΐδίίΐε Ε^ρΐ. ΤΗε ΚερΗ&Ι^ϊοη ΓΟΓ 331 (Μ'&ηβ. Ρ. Ο., χχνί, 1352) ίδ \νΓοη§ ίη
δίΐ^ίη^ Λιΐ ίΗε ΙεΙΙεΓ ίοΓ ίΗιΐ >·εαΓ \ναδ ντίιίεη άυπη^ ΑΐΗ&η&δίαδ'δ ΓβΐυΓη ίτοιη Ιηε οουη
(ΐΗίδ ί
δ <1υε ίο οοηίυβίοη νίΐΗ Ι^εΙίεΓ ίν) οαΐ τηζγ οε οοΓΓεοι ίη ΐηε δίαΐεπιεηΐ ΐΗαΐ

'

Ηοε 3ηηο

ρεΓΓεχίΙ ίη ( οΐπίι.ιΐ ιππ '
.
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Ε ρΓεαΕποιίδ ρο»ίίίοη, Ηε \ν&5 ΟΕΓΓ\ΜΠ£ οη ΕΠ Εειίνε ΟΕΐηρΕΪ^η Ε^ίΐίηδΐ ίΗο

ΜεΙείΪΕηδ. ΤΗε ΕίΐΕοΚ- οη ΙΒΕΕΟ, ΒίδΗορ οΓ ΕείοροΗβ, Επα οίΗεΓδ οη ίΗε ενεηίη§
οί ΡΕοΗοη 24 ίδ Είίΐ'ίουίεο1 ηοΐ ίο ΗΪΓΠ ουί Ιο ΗΪ5 ρΛΓίίζΕΠδ, Ιο δοΐόΊ'εΓδ, Άηά Ιο ίΗε

ρΓαιρο$ίΐΜ5 οαείΐοτίΐηι ; ουί 1. 29 ίεδίίίϊεδ ίο ίΗε
'
<ϋκΐΓε55

'
Ηε \νΕ8 οΕΐΐδίη^ ίο ίΗε

ΜεΙείίΕηδ, βηά ϊη 11. 42-8 3. ΟΕί^Ιο^υε οί Ηίδ Ηί^Η-ΗΕηάεα' πιεΕδίίΓεβ ΐβ £ΐνεη.
Ηε ΗΕΟ ίιηρπδοηεο1 οπέ οί ίΗε ΒίδΗορκ οί Εο\νεΓ Ε§χρΙ ίη ίΗε πιε&ί ηΐΕΓίίεΙ,
Ά ρπεδί οί ίΗε δΕΓηε άίδίποί ίη ίΗε αρρίάϊΐιοη, ζηό Ά όεαοοη ίη ΐΗε ρπηαρίΐΐ
ρΓΪ5οη, 3.ηά Ηαοί Ικιηί>!κ:ι1 ΟΓ ρΐΌΟΐίΓεά ίΗε ^αηίδΗηιεηΙ οί (1·ποίησ*ν . . . ίποίημήσαι,
1. 47) εενεη ΒίβΗορδ ; πιοπεονεΓ, »δ ίΗε ίπιρπδοηηιεηί ΑΠΟ 5θοιΐΓ§ίη£ οί ΗεΓ£ΐί5ου5
3Γε πιεηΐίοηεά ίη ίΗε ηιίίΐάΐε οί ΐΗίδ τεαί&ΐ, ΐΐ ίδ ΠΛίυΓΗΐ ίο δΐιρροδε ίη^ί Αί1ΐΕηΛ5ίϋ5
\ν&5 Γεβροηδίοίε, οϋΓεείΙ^ ΟΓ ίηάΪΓεοΐΙ^, ίοΓ ίΗοδε ΓηεαδίίΓεδ.

Τηε δίίιίΕΐίοη βίΓοη^Ι^ 5υ^ε5ΐ5 ίΗε ίίηιε ίπιπιεοΙΪΗίεΙ^ ρΓεοεάΐη^ ίΗε 5>'ηοά
οί Τ>τε ίη 335· ΤΗε γεαΓ $$ι, \νΗεη, &5 ννε Ηανο δεοη, ΑίΗίΐηαδίυδ \νηΗ 5υηιιηοηε<1
ίο οουτί ίο απ5\νετ ίΗε οΗ»Γ^ε5 οί ίΗε ΜεΙεΙίαηΗ, \νου!θ δυίΐ ίΗε τείεΓεηοεδ ίο ΗΪ5

ουί άείε^εο1 άερΕΓίυΓε ; οιιί ννε Η^νε ηο τεακοη ίο δυρροβε ΐΗ^ί Ηίδ

οεςαη ίίΐΐ ίο\ν&Γ(1δ ίΗε εηο1 οί ίΗε >^εΕΓ, \νΗεπε&5 ίΗε ρΐ'εδεηί ΙείίεΓ »»3
ννπίίεη ίη Μαγ ΟΓ }υηε. Οη ίΗε οίΗεΓ Ηίΐιιά ΗΪ5 άερΗΓίυι·ε ίο Γ ΙΗε 5χηοά

οί Τ>τε οςουτΓεά οη }ια!γ υ, ννΗίοΗ δΐιίίδ ΟΙΙΓ ΙείίεΓ εχοείΐοηίΐ^. ΜοΓεονεΓ, ίη
οοηηεχίοη ννίΐΗ ΙΗε δ^ηοά οί Τ\τε ννε ΗεΕΓ, ηοΐ ίηάεεο1 ίΓΟΓη ΑίΗαηαδίυδ Ηίπίδείί,

\νΗο οΌυοίΙεδϋ ΐΗοιι^Ηί ίί ίηεχρεοϋεηί ίο Γηεηΐίοη οΗ^Γ^εβ \νΗίοΗ Ηε οουΐά ηοΐ

\νΗο!1γ όεηγ, ουί ίΓοηι 5οζοπιεη, οί νίοΐεηοε ίο\νΛΓ<35 ίΗε ΜεΙείίβηΗ.1 \Υε οΌ ηοΐ
1<ηο\ν ίηάεεϋ ίο \νΗ»ί εχεοί ά&ίε ΐΗε5ε οΙίΕΓ^εδ τείεΓ, ουί ίί ίδ ηαίιΐΓ&Ι ίο δυρροδε,
ννίίΗ 5αΗ\νΕΓίζ,2 ίΗ&Ι πίίεΓ Ηίδ τείιίΓη ίΐΌηι ΝίοοηιεοΊΈ ίη 332> ίΓε^Η ίΓΟΓη ΗΪΗ

Ιι-ίυηιρίι ονεπ Ηϊδ ΕοαιίδεΓδ ζηά ίοΓίίίΐεά ογ & ΙείίεΓ ίΓΟΓη ίΗε ΕηιρεΓΟΓ, Ηε ΐΗου^Ηί
ίΐ 3. ίβνοιίΓΕοΙε ορροΓίυηίίν' ίο βείΐΐε Ηίδ &οοουηΙ \νίίΗ Ηίδ Μείείίαη βάνεΓδαπεδ ίη

Ε§)φΙ ; Ά δείίΐεηιεηί Ά\\ ΙΗε ηιοΓε (3ε5ΪΓαο1ε 3δ ίΗε τεαεηί ΕίίΕοΙί οη Ηίπι Ηαά
δΗοννη Ηίηι \νΗ»ί Ά άζηζκτ ίΗεχ ηιί§;Ηΐ Βεοοηιε. Ηε δεεπίδ ίο Ηανε ίοϋοννεά υρ
Ηίδ τείιίΓη ίΐΌΓη Ηίδ ήΓδί εχίΐε \νίΐΗ Ε νί^οΓουδ ο(Γεηδίνε Ε§ΕΪη5ί ΗΪ5 εηεηιίεδ,3 Εη^3

ΕΠΕίο^χ δασ^ε^β ίΠΕί Ηε Εοίεά δίπιίΐΕΓΐ^ ΕίίεΓ Ηίδ τείιίΓη ίΓοαι οουι-ί ίη 333· Βυί
ίί ίΗε ενεηίβ ΓεαοΓο'εά ίη 1914 οοουΓΓεά ΕίίεΓ 332 (Άη^ 332 ίΐδείί ίδ Γΐιίεοί ουί, ίοΓ

Ηε ΟΕηηοί ΗΕνε οοηΙεηιρίΕίεά 2°'η& Ε^ΓΟΕΟ* Ε^ΕΪΠ ίη ΜΕ^ ΟΓ ^υηε οί ίΗΕί χεΕΓ),
ίΗε τείεΓεηαε ίο Ηίδ ίηΐεηάεο1 ο"ερΕΓίϋΓε ροίηίδ οΙεΕίΊ^ Ιο είίΗεΓ 334 ΟΓ 335·
ΑίΗΕΠΕδίυδ νν&δ δυηιΐΏοηεά ίο ίΗε 5χηο(3 οί ΟΕεβΕΓεΕ, Εδ 1913 δΗοννδ, ίη Ρεοπιαι-γ
ΟΓ εΕΓίγ ΜΕΓΟΗ, 334, Ο"ί τείαδεά ίο Είίεηά οη ίΗε §Γουη<ί ίΗ^ί ίΗε Εδβεηιοΐγ \νΕδ

οΪΕδεο1. Ηε ΠΙΕΥ- ΗΕνε ΠεδΐίΕίεά οείοΓε οοηιίηυ ίο ίΗΐδ θεοϊδίοη, ουί ΟΠΓ ΕΐιΐΗοπΙίεδ
(3ο ηοΐ δίΕίε ίΗίδ, ΑΏΟ ίΗε εηο1 οί ΜΕ^ ίδ ΓΕίΗεΓ Ε 1οη§ ίίηιε &ίίεΓ ίΗε
Ενεη οη ίΗίδ ^ΐΌΐιησ1 ιΗεη ίί δεεπίδ οείίεΓ ίο ρΐΕοε 1914 ίη 335· οείο^ε ίΗε

1 8ββ αΐιονε, ρ. 47> ηο'β 2. ΤΗε ΙεΚβΓ οί ΐΗ« Οπεηΐ&Ι Οουηοίΐ οί 8ϊΓ(1ϊο&, ΐΗβΓβ
ίο (ηοίε 3), ιη»ν οε ςυοίεϋ :

' Αεευ$α(υ$ ρΓ&είεΓε» ε$ΐ άε ΐπίαπΐβ, νίοΐεηιϊι, οαειίβ, α(ςυε ϊρια
^ρ^5^ορο^αηιίηίπηίαοηί [ΑΓβεηΐϋΒΐ. Ουίςυε ειίαιη άίεΙιυΒ 8ααΓΕΐΪ88Ϊιηί8 ρ35θΗ»ε ΙγΓ&ηηϊεο
πιοΓε 83ενΐεη8 ι/αα'6αί [οΓ. 1914, 9] &ίςυε οοπιϊΐίΗυκ ίυηοΐυδ, ςυΐςυε ρπορΙεΓ ίρδυιη αΐίςαοι ίη
€ΐί$1οάίαηι Γκίν&ίαηί, αΐίςιιος ν(το Όίτίκηύια βαξ(11ίί$αι νιχαδαηΐ, οείεΓΟδ (Ιίνεκΐδ ΐοΓΓηεηιίχ
3ά εοΓηπιυηΐοηεπι εϊϋδ δηιπ). ι^.ηιι βιϋβεΗαηΐ', &ο. ; βο Ιοο §7: 'ΐη ερίβοοροπιπι εχίιίίί;
ίηηοοεηΐίυπιςϋε ίπαίπιπι ρεΓ8βουΙίοηβ ΗοΓΓοηΛυδ '. Οη ΐΗεβε οίΐ3Γ§;εδ δεε ΡΓ. Ι^οοΓδ, ΤΗιοΙ.
8ΐνάί(η ηη<1ΚηΊίΙαη, 1909, 287 ί.
1 Ο. Ο. Ν., ΐ9ΐ ι, 374-
3 δοζοπιεη, ίϋ, 2, ζ; ΐϋΐζτγ οί ΡοίοΙΐεΓδ, ίν, ρ. 55·
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οΓ Ύγκ, εδρεοΐΕΐΙγ 35 λνε 1<ηο\ν ίΗΕί ΑίΗΕΠΕδίιΐδ άεοΐάεο1 ίο ΕρρεΕΓ Εί ίΗε Ι3ίίεπ

οη\γ 3ίΐεΓ 1οη£ ΗεδίίΕίίοη ΕΠΟ! ιαηοΙεΓ 5ίΓοη§ ρΐ'εΒδίίΓε.1 Βυί ίΗει·ε ΪΒ ΕΠ 3(1ά!ίΙίοηΕΐ
ΕΓ§;υΓηεηί. Ιη 11. $ο—2 ($εε ηοίε) ίΗεΓε Ϊ5 3ρρ3Γεηί1)τ Ά τεΓεΓεηαε Ιο ίΗε 3ΐτε5ί οί
Μ303Π115, ννΗοιη \νε 1<ηο\ν Ιο ΗΕνε οεεη κείζεο! 3ηό! ρΐ3οεά ΐη οΗ3ΐ'ηΒ οη ίηε

ΕιτφΟΓΟΓ'δ ΟΓ^εΓ 23 Ά ρΓεΙϊπιΐηΕΓγ ίο ίΗε 5>ΉΟ(1 οΓ ΤγΓε. 5ενεΓ3ΐ οίΗεΓ ρΐεοεβ οί
ενίάεηεε Γηα.1<ε Ε οΈίε οείοι-ε ΐΗΕί 5γηοά εχίΓεηιεΙχ ρΓοΐι&ΒΙε, ΐΗου§1ι ΐΗεχ άο ηοί

άεήηϊΐεΐγ Γανουι- 335 35 2531115!: 334· ΤΗε ίννο ρεΓβοηδ (οίΗεΓ ίΗ3η

Ηίπΐ5θ1ί) \νΗο 03η 5ε ίάεηϋβεά λνίΐΗ οει·ί3ίηΙγ 3Γ6 15230, ΒίδΗορ οί

βοή οΓ Ο3ρϊ1ο. ΤΗε ΓοιτηεΓ (1
.

6
,

η.) ο!ε2Γΐχ ρΐ^χεά ζ
.

ρΐΌΐηίηεηΙ: ρ^Γί 21

\η ίΐιε ενεηίβ 1ε3(3ίη^ υρ Ιο ΐΗε 5)'ηοά, ζηά ίΐιε ΐΕίΙεΓ (1
.

33> η·) ν&5 εχϋεά

3ί ΟΓ 3ίΐαΓ ϊΐ. ΜοΓεονεπ, ΐΗε ' Αρ3 ]οΗαηηεδ

' οί 1. 34 (^εε ηοίε) ίβ ρΓθθ2θ!χ Ιο οε
ϊάεηίϊίϊεθ ννΐΐΗ ΐΗε Μείεΐίαπ ΙεαϋεΓ )οΗη ΑΓθ1ΐ3ρΙι, Άτια Ί

ϊ ΪΗ Π3ΐυΓ3ΐ εηου^Η Ιο ήηά
Ηϊιη 3ί ΑηΙϊοοΗ ϊη εϊίΗει- 334 ΟΓ 335· Ηε \νΕ5 εχίΐεά αίΐκτ ίΗε δχηοά οΓ

ΑΓθ1ιεΐ3υ5 \νΗο βίίεηιρίεο1 ννΐΐΐι ί\νο οοηΓεθεΓ3ίε5 Ιο τεβουε
οε 3 ρεΓϊοη οΓ ΐΐΐίΐΐ η3ΐηε πιεηΐίοηεο1 ογ βενεΐΈΐΙ οΓ ουΓ 3ΐιίΗοπίίε5 ϊη οοη-

ηεχΐοη ννίίΐι ΙΗε 5χηοά οΓ Ύγτ£. ΤΗεπε 3Γε αοηδί^ει-αΒΙε <ϋΡίΐου11ίε5 ϊη ΐΗΪ5, οαΐ, 35

5ΐΐ£§ε5ίεό ϊη ίΗε ηοίε οη 1
.

32 Γ
·, ίΗεΓε σΐ3γ 1ΐ3νε οεεη 3 οοηΓυ^ΐοη οεΙ\νεεη ΕΠ 3§εηί

οΓ ΑίΗΕηΕ5Ϊυ5 ο^ΙΙεά Απ:ηεΐ£ΐυ3 Εηά ΕΠ ΙπηρεπΕί ΟΠΊΟΪΕ! οί ίηε δΕΠίε ΠΕηιε.
ΤΗε ΐΕδί ΕΓ^υηηεηΙ ίδ, ηο (Ιουοί, εχίΓεπηεΙχ άυοΐοιίΒ, οιιί ίΗε οΐΙιεΓβ 3Γε

ννεϊβηΐ^, 3ηά ίΗε ^εηεΓ3ΐ τεδίιΐΐ οί ίΗε άίδοϋδδίοη ϊδ ίο ηΐΕΐνε ΐί Ηΐ^ΗΙγ ρΓοθ3θ!ε
ίΗΕί 1914 ϊδ ίο οε άΈΐεο1 Μ3γ-)ϋηε, 335· ΤΗε ΙείίεΓ ίΗυδ, 3ηά ίηάεε<3 ϊη Εην
€35ε, ΕεςυΪΓεδ §Γε3ί Ηίδίοπε ΐηίεΓεδΙ 35 £ΐνίη£ υ5 ηε\ν Ιί^Ηί οη ίΗε ενεηίδ ννΗίοΗ

ρΓεοεάεο! ίΗε 5^ηο<1 οί Τ^Γε ; 3ηό! ίίδ ν3ΐυε 15 ίΗε §ι·εΗΐεΓ οεο3ϋδε ί
ί οοπιεδ ίΓοιη

ίΗε Με1εΙΪ3η δΐο'ε, \νΗεΓε3$, ίΗε ΟΕΐΗοΙΐο ρΕΓίγ ΗΕνίη^ ενεηίυΕίΙ^ ΐΓΪυπιρΗεά, ίΗε

ΓιίΕΓ&ΓΥ ΐΓΕο'ϊίίοη οΗϊεΗ^

2

τερΓεβεηΙδ ίΗείΓ δίΕηάροϊηί. \¥ε 3Γε ηο\ν εη3θ1εά ίο
»εε ίΗε οίΗεΓ δΐάε οί ίΗε ρίοίυΓε. Ιί \ν23 3ΐ\ν3χ8 δυδρΐςϊουδ ίΗ3ί ΑΐΗ3Π35ίυ5,
ννΗίΙε ο"\νε11ϊη§ οη ίΗε οΗΕΓ^εδ οοηεεΓηΐη^ ίΗε οΗΕίϊοε 3ηά ΑΓδεηϊυδ, ννΗϊαΗ Ηε

αουΐαΐ τείαίε, 53^8 ηοίΗίη^ οίίΗοβε \ν1ιϊοΗ 3αουδεά Ηϊπι οίνΐοΐεηαε 3ηά ορρΓεδδϊοη
ίο\ν3Γ(1δ ίΗε Με1εΙΪ3Π5. ΤΗε τε35οη ίβ ηο\ν ο!ε3Γ: ίΗεβε αΗ;ΐΓ»ε5 ννεΓε ίη ΡΕΓΪ
ίΓυε. ΤΗΕί Ηε νν35 Ηϊηιβεΐί τεδροηδϊοίε ίορ ίΗε νίοΐεηαε οί ίΗε ΒοΙάίεΓγ οη ίΗε

ενεηίη§ οί ΡΕοΗοη 24 ΟΕΐΗδΙιΐδ άοεβ ηοί δίΕίε, ΕΠΟ! ίί ίδ ηοί ρΓΟΟΕοΙε ; οαΐ \νβ
αΌυοί ννΗείΗεΓ Ηε Ιοο1< πιιιοΗ ΐΓουΒΙε ίο ρπενεηί δυαΗ οιιίΓ3§εδ, ΕΠΟ Ηε ίδ

^ \νϊίΗ ίηιρπ'5οηίη§ ίΗε 5θΗΪ5Γη3ίϊο5 3.ηά ννϊιΗ οίΗεΓ Ηί§Η-Η3η<1εο!

ίηιροΓίΕηί ίοο Ϊ5 \νΗ3ί ΟΕΐΙίδίιΐδ ίεΐΐδ υδ οί ίΗε Είίεηιρί ίο ΟΕΓΓ^
οίΓ ΜΕΟΕΓίυδ. Ηε (3οεδ ηοί ίηάεε<3 Εΐΐε^ε ίΗ3ί ίΗε ίΗΓεε \νου!ά-οε 1<ί(1η3ρρεΓδ
ννεΓε οοπίΓηίδΒίοηεό ί>γ ΛιΙκπι.ΐΜ'.ι.-,. ουί Ηε ΰοεβ δίΕίε ίΗ3ί ΑίΗΕηΕΒΪιαδ \ΥΕΒ νζτγ

ο"ε5ροη<3εηί \νΗεη Ηε Ηε3Γ<3 οί ΑΓθΗεΐ3ΐΐδ'5 Είτεδί, ΕΠΟ ϊί ίδ ΠΕΓΟ"!/ οοηοείν3θ1ε ίΗ2ί
ΙΗε οοηίεάεΓΕίεδ 03η Η3νε 3αίε<1 \νίΐΗουί 3ί 1ε35ί Ηίδ Ι3θίί οοπδεηί. ΥΥε πιυδί

αοηαΐυάε ίΗ3ί ίΗεΓε \ν38 3 §ει·ηι οί ΙηιΐΗ ίη ίΗε ρίοίυΐ'ε §ίνεη οί ΑίΗ3η35Ϊυ8 ο^
ΗΪΒ εηεηιίεΒ 3δ Ε 5ε1ί-\νϊ11ε(3, υητυΐγ ΠΙΕΠ, Ερί ίο ΙΓΟΕΙ ενεη ίΗε ΙπιρεΓΪΕΐ
\νίίΗ αοηΐεηιρί.

, ίϊ
,

2ζ: μιτά ί« ταϋτα σφοδρότίρον βιασθιΐ: ηκιν ιΐΐ Ύύρον ; \ΐ!ι;ιιι..
^. ΑΓ., 71; *μοί ίί γράφιι [ί

. β. Οοηβΐΐΐΐΐΐπε] και ανάγκην ϊπιτίθησιν' ωστ( και άκοντα! ήμάι
αποστίλλισθαι.
- Νοί εηΙΐΓβΙ^ ; ε. §. ΕρίρΗαηίυδ ο^νίουβί^ ιΐ8«1, ΛΙΠΟΠ^ οΛβΓβ, 3 εουΓοε Γ^νουπαΒΙε ίο

Μβίεΐΐυβ ; &ηά ΗΊ\ζτγ οί ΡοίοΙίεΓδ 1ΐ3.8ρΓββεΓνεά ιΐιε ΙεΐΐεΓ οί ίΗε ΟΓίεηΐ&Ι ΟοΐιηοίΙ οί
\νε Ηανβ, Ιοο, ΓΓ3£ΐηεηΐ5 οί ΐΗβ ΑΓΙ&Π
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Υεί ίί πιιΐδΐ ηοΐ Βε ίοΓ^οίίεη ίη^ί ίηε ΙείίεΓ οΓ €&11Ϊ5ΐιΐ3 ϊίδο Ϊ5 »η εχ ραι-ίε
δί&ίεπιεηΐ. ΤΗε ΓΕΟΙΒ ηε τείίΐίεδ αιη ΠαΓοΊχ οε οΌιιβίεά, ουί ίηε/ νηζγ πίνε Η^ά
Ά ]υ5ίίηΌΕΐίοη \νηίοη Ηε άοεβ ηοΐ αΐΐονν ίο αρρεΕΓ. Αη(1 ΐη ζηγ ^5Κ ίί \νου!(1 οε

ΪΓ ίο Γουηύ οη ΐΗεδε Ά.ηά 5ΐπ\\\Άΐ Γαοΐδ Ά §εηει·α! εοηάεηιη3.1ϊοη οί ΑίΗαηαδϊυβ,
ννε ^ηιίΐ Γαυίίδ ίη Ηϊβ οΗ^Γ^οΙεΓ ζηά 8ΓΓΟΓ5 ϊη ΗΪ5 οοηόυεί. ΒοΐΗ βϊάβδ

\νεΓε ίΕΓπεά \νϊΐΗ ΐΗε 53Γηε οηίδΗ : ΐΗε ΙείΐάεΓβ οί 5οΐΗ ννεπε ΓΟΓ ΐΗε ιηοδί ρζτΐ
1ίΐο1<ϊη§ ίη ίΗε νίΓΐιιε οί (ΓΗπδΙίαη €\\3.ήίγ ίο\ν3.τ05 ΙΙιεΪΓ ορροηεηΐδ ;

ννεΓε &ρί Ιο οε ο1Ϊ5ίη§εηιιου5 ίη ΙΙιεΪΓ οοηίΓονεΓδί&Ι ΓηείΗοο'β ζηά, ννΐιίΐε νετγ
ϊοΐί ίο οοηιρίΕΪη οί ρεΓδεοιιίϊοη \νΗεη ίί ΛΥΗΒ (Ιίτεοΐεο1 3.^ϊη5ί ίΗειτΐ5ε1νε5, ηαίΐβ

\ν:11ΐη§ ίο ρΐΈοίϊδε ίί Β^ΕΐπεΙ οίΗεΓΗ ; αηά οοίΐι \νεπε ρΓερΒ,ΐ'εά ίο Ηοοερί ίΗε Ηεΐρ
οί ίΗε δεοαΙαΓ ΕυίΗοΓΪίγ, ίΗοαβΗ ίΗεχ άεπουηοεά 3.ηγ Γείΐ&ηοε υροη ϊί ί>γ ίΚε

ορροδίΐε δίοΐε. Α ΓΕΪΓ ζηά ΟΓΪίίοΕί ]ικ%επ·ιεηΙ οει\ν^η ΑίΗαπ3.5Ϊυ5 ζηά Ηίβ
ορροηεπίδ ιηυδί Γβδί οη 3. οοηδίάεΓαίίοη, ηοί οί 5υοΗ ι1υί;ιίΚ. ουί οί ίοίχΐ

ίίΙ^ ζηά οί ίηε ηι&ϊη ί«5υε5 3.ί

ι Τω άγαπητω άδίλφω άπα Παιηοΰ και Παταβΐΐτ πρΐσβντίροις Κάλ-

λίστοΓ ϊν

ζ κ(υρί)ω θ(*)ψ χαίρΐΐν. Τινόσκιν υμάς θέλομίν τα πραχθίντα
ενταύθα

3 πράγματα" ΐζάφίνα γαρ ήκονσατΐ τα ΐπάθαμΐν (.ν τ{] ννκτι ϊκίντ/ (.ν ττ;

οικία Ήρα-
4 κλίου τον κο(μ)μίί>ταρησίου. Εισίν γαρ καί τινΐί άδίλφοι ΐκ των ΐ\-

[&\όντα>ν προί υμάς

5 μ(θ' ημών ί.ν τη οικία, και δύνονται και αυτοί τα πραχθίντα [ν]μΐν

άναγ(γ}1Χα.ι. Μ(τα

6 γαρ την ημίραν ίκίνη(ν) ΐν τί) τ{ρ}ετράδι και ί'ικάζι τον Πα^ω^

μηνός 'Ίσακ

7 ό επίσκοπος άπο Λητονς ηλθΐν προί Ήραΐίσκον ίν Ά\ΐ£α[νδρ]ία, και

ήθίλησίν

8 γΐύσασθαι μ(τα τον ΐπιο~κόπον ΐν τί/ παρεμβολή. Άκονσαν^ΐΐ^ς ονν οί

διαφίρον-

9 Τίί Αθανασίου και ήλθασιν φίροντ€ί μΐθ" Δαύτων στρατιότας του δονκος

και της

ίο παρ(μβολήί, οΐνόμίνοι ήλθασιν ώρα ίνάττ] σννκλίσαντΐί την [π]αρ(μβο\ην

βον\όμ((νοι)
ιι και αυτόν και τους αδελφούς πιάσαι. Άκονσαντΐς ονν τιν(5 στρατιοται

[ο]ί ΐν τί] παρΐμβολτ) και

12 φόβον θΐον «χοιτίΓ ΐν τρ καρδία ηρκαν αυτούς και ϊκρν^ταν ίν ταΐς

κίλ\αις ΐν ττ/ παρίμβολ^'
13 και ΐκίνων μη (ύρίθΐντων ΐγβάντων αυτών (νραν τίσσαρΐς αδελφούς

ίρχομίνονς (ν τί] πα-

14 ρεμβολί], και κατακόψαντίς αυτούς και ίμαρώας ποιησάμενοι ωστΐ αυτούς

κινδννίΰσαι και (ξίβαλαν
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15 αυτούς (ζω της Νικοπώλεως. Και μετά (το) τούτους έγβαλΐν άττήλθασιν
πάλιν έπι την πνλην τον

16 Ήλίον ΐν ττ) μονί) εν β ήσίν έπιξενούμενοι οι αδελφοί και πιάσαντες

άλλους πεντη εκΐ εΊ(ρ}ξαν
ι; αυτούς εν τί) παρεμβολή όψίας, και σννκλίσαντες αυτούς μίχριν τον

τ[ο]ν πραιπόσιτον προερβΐν
18 ίν τοις σίγνοις το προς κροΐΐ και \αβα>ν αντονς ό νραιπόο~ιτος και δ

σκρίβας και αυτούς ΐκίλΐν-

19 ν*ν ΐγβληθήι>αι ίκτος της Νικοπό\ΐο>ς· καΐ τον μονάριν Ήρακλίδην

δύ[σα]ντ(ς και ύβρίσαντΐς
2ο ϊνίτιΧαν τω αντ5> ΐπαπιλούμΐνοι, ότι " κατά. ποίαν ΐτίαν τους μ'ο\ναχονς

των Μίλιτιανων

2 1 ήασας ΐν τ^ μωι/^ ;
"
και άλλον άδΐλφον "Αμμωνα 6ντα έι> τη παρΐμ-

β[ο\λτ} [κ]αι αυτόν ΰποδΐχόμίνον
22 τους αδελφούς σννίκλισαν ίν τ^ παρΐμβολχ, παρήγγειλαν δΐ αντοϋ ώστε

μη νποδίχΐσθαι αύ-

23 τον μοναχούς ίν τ
ι) οικία αυτόν. "Αλλος γαρ άδίλφος ουκ (στιν ί μη

ον^τοι ο
ι] δύο νποδίχομΐνοι τους

24 ά8(λφούς· (ποίησαν αυτούς διλανθηναι. θλιβόμεθα ονν πάνν δΐίΐβ[γμί]νοι
νπο αυτών κατά τό-

25 πον. Έπιλοιπονμΐθα ονν {ονν} ότι ουκ ίπιτρεπονσιν ήμίν προς τ[ον]
πάπαν Ήραΐίσκον άπελθϊν

20 και ΐπισκίψασθαι αυτόν. Εν τί} ννκτι γαρ ίν $ νβρίσθησαν ο
ι

αδελφοί

ό 777>αι[τΓ]όσ·ίτοϊ των στρατιοτων (π(μ-
27 σ(ν φάσιν τω επισκοπώ λίγων ότι

"
ήμάρτησα και ΐπαρυνήθην ΐν τρ

νυκτι ότι τους αδελφούς

28 ύβρισα". Έποίησεν δε και άγάπην εν (κινρ τ
ί) ήμερα'Έλλην ων δ[ια]

το αμάρτημα ο έποίησεν.

Ιη ΐΗε ΙεΛ πιαΓ^ίη, ίΐΌΐη Ιορ Ιο βοΐίοπι οί ΐΗε

29 Αθανάσιος δε μεγάλως άθνμΐ και αυτός παρεχι ήμϊν κάματον δια τα

γραφώμενα και τάς

30 φάσις τας έρχομενας αντ'ω} α[πο] έξωθεν, επιδη ό β(α]σιλεύν Μακάριον

εύρων εζω εν τιρ

31 κομιδά[τω ............... ]νΡω γράψας [..... ] . αννονς ότι δήσας
αυτόν και . επί

32 . α άπο . [................ ]α ίνα «ύ[το ..... ] . εσται. Απελθόντων
ονν Άρχελά-

33 ον τον [....... και ...... ] . μετά Άθαν[ασίον το}ν νίον Καπίτωνος,
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ΥΕΓΒΟ :

34 βονλόμίνοι απόσπασε Μακάριον, ή φάσΐί ουν άπελθην προς άπα Ιωάννη*
ΐι> Άντιοχία·

35 ήλθΐν και πιάσαί αύτούί κατέσχΐν αυτούς, ίπιδή ίπι συκοφαντία και
δινα ήσαν γρά^ταν-

36 Τΐς κατά Ήραίίσκου, και αυτοί Αρχέλαος τα γ(ρ)άμματα ηρκίν (ζω.
Ό θ(ος ουν (ποίησΐν

37 καΐ τοί/ς τρις (£ω και (χι (ζω. Τοΰτ' ουν ήκουσίν Αθανάσιος ότι

Αρχέλαος

38 συνίσχέθη, πάνυ άθυμΐΐ Αθανάσιος. Πολλαχως ουν ήλθαν (πι

39 αυτόν και μέχρις νυν ουκ άπεδήμησΐν ίνίβάλοτο δ[ϊ] τα σκΐύη αυτόν
1 ' /Ι(ν τη θα-

40 λ,-ίσσιι ώ? αύτοΰ άπωδη μουντός, και πάλιν €ΐς δΐύτερον ήν((γ}κΐν τα σκίύη

41 ά,πϊ» του πλοίου, /ζή βουλόμίνος ά[π\οδημή[σ}α[ι] Λ/τβί . .

(γρ^α]\Ιτα (ίνα

42 γνοΐται ίν ποία θλίψι ΐσμ^ίν ην((γ~)κ(ν γαρ (πίσκοπον της κάτω χώρας
43 και σννίκλισΐν αυτόν ΐν τω μακέλλω, και πρ(σβντ(ρον των αυτών μΐρών

44 σννέκλισεν και αυτόν ίν τω άπλικίτω και διάκωνα ΐν τρ μ(γίσττ)

φοιλακί}, και μέχρις

45 τ^Γ ογδόης και (ΐκάδος του Παχών μηνός και Ήραίίσκος συνκΐκλισμί-
46 νος ΐστιν ΐν τρ παρςμβολτ}— ευχαριστώ μ(ν τω δ(σπότ$ θ(ω ότι

ΐπανθησαν έ πλη-
47 7"' άί (ΐχεν—και ίπι τ{) ένδόμ$ και ΐίκάδι ΐποίησίν επισκόπους ΐπτα άποδη-
48 μήσαι· *Εμις και Πέτρος ΐίς αυτούς ΐστιν, υιός Τουβέστις. Μη άμ(-

λήσηται ουν

49 πΐρι ημών, άδΐλφοι, έπιδη τα ψωμία άφήκαν οπίσω, ΐνα δια τον έπί-

σκοπον μή-

50 παος <ί£ω άρθί) ίνα τυρί] αυτά μΐτ' αύτοΰ. Έγω γαρ αγοράζων άρτους
(ίς δια-

ζΐ τροφην ήγώρασα άρτάβην σίτου (ταλάντων) ιδ. Έπαν ουν ΐΰρηται
(ΐδήμωνα άπο-

52 στιλάτε μοι ολίγα ψωμία. Άσπάζομί τον πατέραν μου Πραυονν και

πάντας τους

53 άδίλφούς τους οντάς μ(τ' αύτοΰ και θέονα τον διάκωνα και Σαπρίωνα
και Ώρίωνα

54 *<*< Παπνούτιν και άπα ΈΖαρμάτην και Παωμιν και Πιορ και Εύδαίμωνα
και άπα Τρύφωνα

55 και Γίρόντιον και άπα Ίέρακαν και άπα Έλΐνάν και άπα 'Αρηοΰν και

άπα Πιαμ και Κορνήλιν
56 και Πισάτιν και Κολλοΰθον και Ίωσηπ και τα παιδία αύτοΰ και Φίνΐς.

Μη άμίλήσ^ς ουν,
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57 πατήρ, άποστ'ιλαι προς Ψα(ΐι> άπο Τίροτ Ζνεκΐν της άρτάβης του σίτου,

και ποίησον

58 Τουάν άπο Ταμονρω ίνα και αυτοί άπίλθ$ «'ί Ταμούρω ίνίκΐν τήί
άρτάβης τον σίτου·

59 ή ήμίραι γαρ (ίσιν του λαβϊι> αυτούς αύτάς. Άσπάζομΐ Παΰλον τον

άναγνώστην και &πα

6ο Ήλί(ά)ν και Άνουβαν μίγαν και 'Ανουβαν μικρόν και Παμούτιν και

Τιτούην και τα παιδία αύτοϋ και *Ορ
6 1 άπο Τονμνακων και πάντας τούί άδίλφούς αυτόν τούί μΐτ αύτοΰ και

Παπνούτιν και Λίο-

62 νίδην τον άδίλφον α[ν]τ[ον] και τον άδΐλφον τον άλλον τον μιτ' αυτών.

Αί ίηε ίοοί, ΐΗε ορροδϊίο \ν3.γ υρ :

63 "Λ[πα Παιηοΰ και Παταβΐΐτ] [π(αρά)] Κα(λ)λίστον.

ι. παιηοϊ (ΐΓιε δίΓοΙίβ οΓ α Ϊ5 εχίεηάεά ΐΓίΓου^Ιι ΐΗε ι ίο ο, πιαΚϊη^ ίΐ αρρβ3Γ Ηΐίβ ψ ΟΓ τ)
,

παταβίϊτ, καλ'λιστοτ. 2. 1
.

γινώσκ(ΐν. 3· ΡΓΟί)^!)!^ ικίιτη ', 1
.

(Κ(ίΐ'η (δΟ Ι
.

ζ8).

Ι. Ήρακλιίον. 4
·

νμαι. 5
· '· όναγγ<ί\αί. 6. 1
.

ϊκίίνην, ·!κιΊ8ι. ΐσακ.

7
· 1
.

Ήραισκοκ (&ηά 8Ο ίη ενβΓ^ 0&8β), 'Αλ€^αι/δρ<ΐ9. 8. -γϊΰσασθαι ; ΐΗβ 8ΐΓθ1ί6 15

ρβτΗαρ8 αεεΐάεηΟΐ. 9· 1
·

<""Ρ<"''ώταΓ. ΙΟ. 1. οΐνάμινοι, σνγκλίίσαντα (δΟ 1
.

17).
II. 1. στρατιώται. 12. «λ'λαΐϊ. Ιβ· 1

.

(κιίνων, Τί'σσαραι. 14· 1
·

αίμαρρόικ· 866

ηοΐβ. Ι5· 1
.

Νίκοττίίλίωι, ·'".-ίυΛί!<·. ιό. 1. ιίσίν, πίντι, <«€?. αλ'λουΓ. 17. 1
.

προΑθιϊν, 1 8
.

τοισ'σιγίΌΐΓ. ο οί ττροίΐΟΟΓΓ. ; 1
.

πρωί. Ι ρ. 1
.

Ήρακλ«'ίι;ι> δησαντιι.
2Ο. 1

. ΐν(Τ(ΐ\αν, ίπαπιίλοΰμίνοι, αΐτίαν. υ οΓ μονπχονϊ ΟΟΓΓ. ίΓΟΓΠ ι (?). 21. 1
.

Λάσα!,

μονή. πλ'λοι/, άμμωνα. 22. 1
.

συνίκλιισαν, παρήγγίΐλαν, αντω. 23· ' '
, 1
. '·. ο
ι]

δύο : Ηυηΐ. 24· '
· β"λα»ίήι»αι (Ηηηΐ). ί«ιρ[7/«ί]ΐΌΐ : Μίΐηε. 25. 1
.

ίπιλυποΰμιθα,

άπιλθιϊν. 20. 1
.

στρατιωτών ίπιμψίν. 27· ΐπαροινήθην. 28. τη'ημιρα, €\'\ην.
29. 1

·

άθνμί'ι, παρίχιι, -·.·"".'"'/"·""· κάματον '. Ηΐΐη(. 3°· '· φάπα, ϊπίΐίή ($Ο I
I. ; .~,

49)· "-νω. 31· *0ί"™7·ω. ^ 32·
'"α; 50 "· 49. 5°, 58· 33;

ί»0"· 34- 1
·

άποσπάσαι, άπήλθίν, Άντιοχίία. ϊωαν'νην. 35· 1
·

δοκά. 36. γαμματα. 37· '
·

τρ»ΪΓ. ί^· : Ηΐΐηΐ ; 1
.

ίχα. 39· 1
·

^βαλίτο ΟΓ -λατο. ίαλασ'στ;. 4°· '· άττοίη-
μοϋντο!. ήνϊί^γ)ικν τα σκ(ΰη '

. Ι Ιΐϋιΐ. 41· 1
·

'·/α· 42· ^
·

νοί^ί, ίλίψίΐ. 43· ^
·

συι/·

«λίίσίί· (δΟ 1
.

44)· μαχϊλ'λβ». 44· '· θ">'*οΐΌ(δΟ Ι
.

53)> φυλιικ^. 45· α °^ ^"Χ»"
ΟΟΓΓ. ΓΓΟΙΤΙ ο. ΤΗε βεΟΟΓΚί κ οί σννκικλισμίι/οί ΟΟΓΓ. ΓΓΟΓΠ λκ ; 1

.

συγκικλασμίνος.

46. 1
.

οί. 47· 1
·

«'βδό/ιρ. ι οί άττοίι^σα» Γε-πΐ£ΐ(1ε. 48- 1
. Έμτ;ι (1)υΐ δοε ηοίε),

Του/3τστΐον (-ίαι ?
), άμι\ήσητ(. ζΟ. 1
.

Π)ρ5· 5^· 1
·

Αγόρασα, (νρητ€ (Ιίημονα άποστ([λατ(.

52. 1
.

άσπά^ο/ιαι; 8Ο 1
.

59- ° °^ τραυουν (δεε ΠΟίε) ΟΟΓΓ. ΓΓΟΓΠ κ ΟΓ ι. ΤΗε «ΤΪΙεΓ ;.
ι

ιί::ι)ι.-.

1>ε§3η ΙΟ Λνπΐε καί ΙΟΟ δΟΟΠ. 53· '· θί'ωνα. 54· 1
·

Εύβοίμοκα. 55·
56. ΡΪΓδΙ λ οΓ κολλουβον ΟΟΓΓ. /ΤΟΠΙ ττ. ϊωσηπ. 57· '· 'Γ('Γίρ>άιτοστίΐλαι. 59·

(δβε ΠΟίε), \αβ»ΐν. 6ΐ. 1. Λιανίίην. 02. αλΆον.

' Το ιηχ 5ε1ονεά βΓΟίΗεπ Αρ^ ΡΕΪέοα ΑΏΟ Ραΐαίιείΐ, ρπ'εδίκ, €α11Ϊ5ΐυ5
ϊη ΐΗε Ι^ΟΓΟ! Οοά. \Υε ννίδΗ γόη ίο 1<ηολν ΐΗε ενεηίδ \νΗίοΗ Ιι^νε

; ΓΟΓ γόη ΗεαΓ(3 ίΐΐ ΐΗε ΐϊπιε \\ΊΐΗΐ \νε 5αίϊεΓε<3 ΐΗίΐί ηϊ^Ηΐ &1 Ιΐιε Ηοιίδε οί
ΗεΓ3θ1ίυ3 ΐΗε τεοοΓ(1εΓ. ΡΟΓ ίΗεπε \νεΓε αίβο οεΓί^ϊη ^ΓείΠπεη οΓ ίΗειτι ΐΗ&ί οαπιε

Ιο γόη \νίΐΓΐ υ5 ΐη ΐΗε Ηουεε &η<3 ΐΗεχ ο&η ίΗεπίδεΙνεΒ ΐηίοητι γοιι οί \νΗ&1
οοοιίΓΓεά. \νε11, 3ίΐεπ ΙΗ^Ι άαγ, οη ΐΗε ΙννεηΙγ-ΓοιίΓΐΗ οί Ρίΐοΐιοη, ΙΒΕΕΟ ΐΗε

Βίδΐιορ οί Ι^είοροϋβ ο&Γηε ίο Ηει·&ΐ5<:ιΐ5 αϊ ΑΙεχαη^Γία, ζηά Ηε άεεπ-εά ίο άΐηε
\νίΐΗ ίΗε ΒίδΗορ ΐη ίΗε Ο&Γηρ. 5ο ίΗε αάΗεΓεηίδ οΓ ΑΐΗ&ηαβίυΒ, ηεαπ'η^ οί ίί

,

-€3ΐηε ΟΓΪη^ϊη^ ννΐίΗ ΐΗεπι δοΜϊεΓΒ οί ίΗε ϋυχ ζηά οί ίΗε Οαπηρ ; ίΗεγ ο^ηιε ϊη
α (ΐΓυηΙίεη 5ΐ&1ε 3ί ίΗε ηίηΐΓΐ ΗΟΙΙΓ, ηανίη^ δΗιιί ίΗε ^^.ΐηρ, λνΐδΗΐη^ ίο βείζε οοίΗ Ηίπι

ίΗε οΓείΙίΓεη. 5ο οεΓίαΐη 5θ1(1ίεΓ3 ννΗο \νει·ε ίη ΙΗε Ο^Γηρ &ηό Ιι&ά ΙΗε ίε^Γ οΓ
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Οοά ϊη ίΗεΪΓ ΗεΕΓίδ, ΗεΕπ'η^ οί ϊί, ίοοίί ίΗειη ΕΠΟ" Ηίά1 ίΗεηι ϊη ίΗε

ίη ίΗε €3ΐηρ ; ζηά \νΗεη ίΗεχ οουΐά ηοί οε Γουηά ίΗεχ \νεηί ουί ΕΠΟ" ΓουικΙ ΓΟΙΙΓ

οΓείΗΓεη οοπιϊη§ ΐηίο ίΗε ΟΕΓΠΡ ; Άηά ίΗεχ ΒεΕί ίΗεηι ΕΠΟ" τηζάζ ίΗεπι Ά\\ βίοοάχ,

δο ίΗΕί ίΗεχ ννεΓε ΐη ΟΆηξ& οί άεΕίΗ, Άηά Ο35ί ίΗεηι ΓοΓίΗ ουίδίά'ε Νίοοροΐΐδ.
ΑΓίεΓ ίΗεχ Η3ά Ο3δί Λέπι ΓοΓίΗ ιΗεχ άερ3Γ£ε<1 Ε§ΕΪΠ ίο ίΗε ΟΕίε οί ίΗε 5υη, Ιο

ίΗε Ηοδίεΐ ΐη \νΗΐαΗ ίΗε οι-είΗΓεη Επε εηίει-ΐΕΪηεά, αηά ίΗεγ δεϊζεά ϋνε οίΗεΓδ

ΐΗεπε αηά οοη(ΐηε(] ΐΗεηι ϊη ΐΗε €Άτηρ ίη ΐΗε ενεηΐη§ ; ίΐηό ΐΗεγ 5ΗυΙ ΐΗεη υρ
ίίΐΐ ΐΗε ρ^αερο3^{1ίί ΟΕΠιε ουί ίο ίηε §υ&Γά-Γθοηι ίονναποΐδ ηιθΓηϊη§ ; &ηά ίΗε

ρταερο3ΪΐΗ5 ΑΠΟ ίΗε Ηοπβε Ιοοίί ίΗεηι ζηά ηε οΓ^ΟΓεθ ίΗεπι ίο βε Ο3δί ΓοπΗ ουί

οί Νίοοροΐϊδ ; ζηά ΗεΓ&ο1ΐ(]ε5 ίΗε ΙίεερεΓ οΓ ίηε ΗοΒίεΙ ίΗεχ οοιιηά Άηά π\3.\-
ΐΓε&ίε<3, ίΗΓεαίεηίη^ Άηά εη)οίηίη§ Ηΐηι :

' ΡΟΓ \νΗ»1 τε£ΐ5οη <ϋά χου 3άΊηίΐ ίΗε

ηιοηΐίδ οίίΗε Μείείΐ&η ρ&Γίγ ΐηίο ΙΗε ΗοδίείΡ' ΑηοίΗεΓ οΓοίΗεΓ Αηιηιοη, \\Ήο
ίη Ιηε €&πιρ &ηά ΗίηίδεΙΓ τεοεΐνεδ ΙΗε ΙίΓείΗΓεη, ίΗεχ δΗυί υρ ΐη ίΗε €&ηιρ,

ηϊπι ίο τεοεΐνε πιοη1<5 ίη Ηίδ ηουδε. ΡΟΓ ίηεΓε Ϊ5 ηο οίΗεΓ
οαί ίΗεδε ίννο \νηο τεοεΐνεβ ΙΗε οΓεΐΗΓεη ; ΐηε/ ηΐΗ(3ε ίΗεηι ρίζγ ίΗε
5ο λνε »Γε ξτεΑίΙγ ^ίΗϊαΙεά, οβΐη^ δερ»Γ3ίεά ύγ ίΗεηι εβαη ΐη ηΪ5 ο\νη ρΐ&οε ;

ϋο \νε 3Γε ΐΓουοΙεά ίΗαΙ ΐΗεχ \νϊ11 ηοί 5ΐιπ"εΓ υβ ίο οΙερΕΓί ίο Ιηε ραραί
νΐδΐί ηΐηι ; ΓΟΓ οη ίηε ηΐ^Ηί ΐη \νΗΐοΗ ίΗε οΓείΗΓεη λνεπε ηα1ΐΓε&Ιεά

οί ίΗε 5θ1(1ΐεΓ5 δεηί Ά τεροΓί ίο Ιηε ΒΐδΗορ δΕ/ΐη^ :
' Ι βϊηηεά βηά

άπαηΐνεη ϊη ίΗε ηΐ^Ηί, ΐη Ιηαΐ Ι ηι&ΙίΓειίείί ίΗε ΟΓείΗΓεη '. Αηά ίΗαί άΆγ Ηε
Ά δεΓνιοε δ&ίά, ίΗου^Η Ηε ΐδ Ά Οεηίΐΐε, οη ααοουηί οΓ ίΗε δΐη λνΗΐοΗ Ηε οοπίΓηίΙΙεά1.

ΑΐΗαηαβΐυδ ΐδ νκτγ α'εδροηά'εηΐ, 3.η<3οη Ηϊδ δΐάε Ηε οαιίδεδ υδ <ϋ5ίι·ε55 οχ τεΗδοη οΓ

ίΗε \νπΐίη£8 &η<1 ίΗε τεροΓίδ ίΗαί οοπιε ίο Ηΐηι ΓΓΟΠΙ ΆΪ»τοΆά, δίηοε ίΗε ΕιηρείΌΐ·,

Ηϊνϊη^ Γοαηά ΜαοαΓΪυβ αοΓΟ&ά Εί οουΓί, ... ίο -χπαβ ννπίΐη^ . . . ΙΗ&1 ΗΕνΐη.ζ
πουηά Ηίπι Άηά . . . Ηε δΗουΙά . . ., ΐη οτάετ ΐΗαί ... 5ο ΑΓοΗεΙ&υδ ίΗε . . . Άηά
. . . Η3νίη§ (ΙερβΓίεά \νϊΐΗ ΑίΗ&η&δΐυδ δοη οΓ ΟΕρΐίο, \νΐδΗΐη§ ίο &πγ οίΓ
Μαοαί'ΐιΐδ, ίΗε τεροιΊ οαιπε ίο Αρα }οΗη 3ί ΑηίΐοοΗ ; Ηε €3ηιε αηά δείζεά ΐΗοπι
Άηά ριιΐ ίΗεηι υηθεΓ ΕΓΓΟΒΙ, οεο3ϋδε ίΗεχ Η3ϋ \νπίίοη νϊΐε δΙιη^εΓδ 3£3ΪΠ8ΐ ΗεΓ3Ϊδ€ΐΐ5,

Άηά ΑΓοΗείΕΐΐδ ΗΐηίδεΙΓ ίοο!< ίΗε ΙείίεΓδ Ά\>\·θΆά. Ιί \να5 Οο<3 \νΗο δεηί ίΗε ίΗΓεε
οΓ ίΗεπι Ά\)τοΆά Άηά Ιίεερδ ίΗεπι &ΟΓΟ3(Ι ! 5ο ΑίΗ3η33Ϊυδ Ηε3Γ^ ίΗϊδ ηεννδ, ίΗ3ί
ΑΓθΗεΐ3υδ \ν3δ ΕΓΓεδίεά, Άηά ΑίΗ3η35Ϊυ5 ΐδ νκτγ άεβροηίΐεηΐ. Οίίεη (?

) άϊά ίΗεγ
οοηιε ΓΟΓ Ηΐπι, Άηά ίΐΐΐ ηονν Ηε Ηαδ ηοί Ιείί ίΗε οουηίΓχ ; ουί Ηε ΥΙΆΟ Ηίδ ϊ>ΆξξΆξε

31 583 33 ΐΗου§Η Ηε \νοιιΜ 1ε3νε ίΗε οουηίΓχ, Άηά ίΗεη 3§3Ϊη Ηο ίοοίί ΗΙ'Β

ε δΗϊρ, ηοί \νίδΗΐη§ ίο 1ε3νε ΙΗε οοιιηίΓγ. ... Ι Η&νε \νπίίεη ίο γο\ι
ίη οηίεΓ ίΗ3ί χου Γηΐ^Ηί 1<ηο\ν ίη \ν!ΐ3ΐ 3ίΉίοίΐοη \νε 3Γε ; ΓΟΓ Ηε αατπεά! οίΓ Ά ΒίδΗορ
οί ΙΗε ί,οννεΓ ΟουηίΓγ 3ηθ βΗαί Ηίιη ΐη ίΗε Με3ί Μ&Γΐίεί, Άηά Ά ρπεδί οΓ ίΗο
5ΕΓηε τεςίοη Ηε δΗυί ΐη ίΗε 1οο1<-υρ, 3ηά Ά άε3οοη ΐη ΙΗε ρΓΐηοΐρα! ρπδοη, Άηά ίΐΐΐ
ΙΗε Ιννεηίχ-εΐ^ΗΐΗ οΓ ΡΕοΗοη ΗεΓ3Ϊ5αυδ ίοο ΗΕΒ οεεη οοηίΐηεά ΐη ΙΗε €3Γηρ —

Ι ίΗ&ηΙί Οο(1 ουΓ ΜαδίεΓ ιΗ&ί ΙΗε 5οουΓ^ΐη§δ \νΗΐοΗ Ηε εηάυΓεά Η3νε οε^βεά— ,

Άηά οη ίΗε Ιννεηίχ-δενεηίΗ Ηε ΟΕυβεά βενεη ΒΐδΗορδ ίο Ιεανε ίΗε οοαηίι-γ ; Επιέδ
Άηά ΡείεΓ 3Γε οί ίΗείΓ ηαπιΗεΓ, ΙΗε δοη οΓ ΤουΒεδίΐδ. ϋο ηοί ηε§1εαΙ υδ ΙΗεη,
ΟΓείΗΓεη, δΐηοε ίΗεχ ΙεΓί ΒεΗΐηά ΙΗε οι-ε3<3, ίη οΓα"εΓ ΐΗαί ΐί πιί^Ηΐ ηοί οε ί3ΐίεη
ουίδΐάε, οη Εοοουηί οΓ ίΗε ΒΐδΗορ, ίο ίΗε ΐηίεηί ίΗαί Ηε πιί^Ηΐ 1<εερ ϊ

ΐ

οχ Ηΐηι.
ΡΟΓ \νΗεη ουχΐη§; Ιο&νεδ ΓΟΓ ουΓ δυδίεη3ηοε Ι ΒοιισΗί 3ί 14 ίβίεηΐ^ ίΗε ΆΪ\Ά\>Ά οΓ
λνΗεΕί. Αδ δοοη ίΗεΓείοΓε 3δ γον ήηά α οοπιρείεηΐ ρεΓδοη δεηά ιηε Ά Γενν Ιοανεδ.

Ι §ΓεεΙ ηιχ Γ3ίΗεΓ ΡΓΕαουδ (?
)

ΕΠΟ" &11 ΙΗε οΓείΗΓεη \νΗο ΕΓε \νΐιΗ ΗΪΓΠ, Εη<3 ΤΗεοη
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ίΗε (ίείΐοοη Άηά 5ίΐρποη Άηά Ηοποη ΆΤ\Ο Ρ»ρηυίΐυ5 &ηο! Αρα δαππαΐεβ Άηά
Άηά ΡΪΟΓ ΑΠΟ ΕυόΈεΓηοη Ηη<3 Αρα Ύτγρ\\οη Άηά ΟεΓοηίΐιιβ ΑΏΟ ΑρΗ ΗίεΓ3χ Άηά

Αρ3. Ηείεηίΐδ ΕΠΟ! Αρα Η&Γεοιΐ8 ΕΠΟ! Αρα ΡΪΕΠΙ Άηό ΟΌπιεϋαδ Άηά ΡΪ5Είϊιΐ5 ΗΠΟ!
ΟοΙΙυΐΗιΐΒ Άηά _[ο5ερΗ από! Ιιΐδ οΗϋάΓεη Άηά ΡΗΐηεβ. 5ο <3ο ηοί ηε§1εοί, πιγ
ίΕίΗεί', ίο 5εηά ίο Ρδαϊδ οί Τειχιί ΓΟΓ ίΗε ΕΓί&οα οί ννΗε&ί, Άηά ΟΕΐίδε ΤΟΙΙΕΠ οί
ΤΕΓΠΟΙΙΓΟ 35 \νε11 Ιο οΙερΕΓί ίο ΤΕΓηουτό ίοπ ίΗε ΆτΐΆ\3Ά οί ννΗεπί ; ΓΟΓ ίΗε ϋ&^δ ΆΤ&
οοπιε ννΗεη ίΗεχ δΗουΙά τεοείνε ίΗειη. Ι §Γεεί Ρευΐ ίΗε ΙεοΙΟΓ Άηά ΑρΕ Ε1ΪΕ5 Άηά
ΑηυοΕδ ίΗε ε1α"εΓ Άηά Αη\ι^Ά5 ίΗε γουη^εΓ Άηά Ρίΐιηιιΐίιΐδ Άηά Τίίουέβ Άηά Ηΐδ

Άηά ΗΟΓ οί Τουιτιηίΐΐνοη Άηά Μ Ηΐβ 1>Γεί1ιι·εη \ν!ιο ΆΤΚ \νίίη Ηϊπι Άηά
Άηά Ι^εοηΐα'εδ ΙΙΙΒ ΟΓΟίΗεπ ΗΠίί ίΗε οίΗεΓ βΐΌίΙιεΓ \νΗο Ϊ5 \νίίΗ ίΗειη '.

'Το Αρα Ρπΐεοιι Άηά Ρ&ΐΕ&είί, ΓΓΟΓΠ Ο3ΐ1ί5ίυ5.'

ι. Πατα(3»ίτ: ^^βίειΐ αίδο ϊη 1920, ζηά ρ€ΓΗαρ5 ίο 1>β ίάεηΐΐήοά ννϊιΗ ιΗβ Πατο/3α»ίτ[ο]Γ
•πρισβντίρου Ίππώνων οΓ 1913, <

). ΡΟΓ Λβ ΠΕΙΏβ ΜΓ. ΟηίΠΙ ΟΟΠΐρ&Γ€5 \Υ. 8ρίε§β1β6Γ£,
ΕίξΐηηαΏΜη, ρ. 47*, Ταβπ'τ, £εη. Ταβ«τοΓ. ΡΟΓ Πα»τ;οΟ ζηά Λβ ναηουδ Γοπηδ οί ΐΗβ η&ιηβ
8€β ΡΓεΐδίβΙ^ε, ΝαηκηίΜΐι, ί.ν. ΠακΟϊ, &ηά οί. ΐοο Πιηονι, Ρ. Οχ^. χνϊ, 1890, 2.

3
· (ξάφινα: ϊξαφνα ΟΓ άξαφνα 15 ΐΗβ Π1Ο(]εΓη ΟΓεεΙΐ ίΟΓΠΙ οί ΐζαίφνηι, &ηά ϊη Ι. Ο. ΚοίΠ.

ΐϋ, ιΐ45> 4 οοαίΓΒ Λβ ίοΓΓη ΐξ€φάνηί, ί11υδίΓα(ίη§ ΐΐιβ ίηδεπίοη, ίη ίΗε ριεβεηΐ οαδε, οία νο\νε!
Ηβΐ^νεεη φ αηά ν.
τα : ίοΓ ΐΗίδ οοπιιηοη υδβ οί ίΗε (Ιείϊηϊΐε αηϊοΐβ ίη ρΐαοε οί ίΗε Γείαΐίνβ δεβ Ρ. Οχχ. χνί,

1862, 27, η.

3 ί
. Ήρακλί'ου του κο(μ)μ(νταρησίαυ : ΑΛίΐη., Ηίςί. Α^.. 48, Πίβηίϊοηδ Ήράκλίΐόί τΐ! τ£>

αξιώματι κόμη: 3.8 ίΗε διάκονο: οί ίΗε ΙεΐΐεΓ \νπΐΐβη οχ Οοηδί&ηΐΐυδ ίο ΐηοϊΐε ΐΓΐε Αΐεχαικίπηεδ
ϊ^αίηδΐ ΑΐΗαηαδίυδ. ΤΗίδ \ν&δ οβίοΓε Ηΐβ ΙΓΙΪΓ(! εχϋε, Α. ο. 35^· δίηοε ΐΐιε ΗεΓααΙίυδ
ιηεηΐίοηε<1 λ\·&δ α Μείεΐίαη αηά αίδο ίΐη οί&είαΐ (ίοΓ ΐΗε οοτηηκηΙαΗιηζΐί βεε, β.§., Ρ.
χνι, ιδ77> 2, η.), ϊ

ΐ δεεπίδ ο^ηο πιεαηδ ιιηϋΐίεΐ^ ΐΗαΐ Ηβ ίδ ΐΗβ δαπιε ρειβοη αβ ίΗε
οί 356.
4- «οι » κτλ. : Λε εχαεί βεηδε, §ϊνεη ίΗε εοηιιηοη οοηίυδίοη οί νμιίί &ηά ήμΛϊ, ίδ ηοΐ

οεΓίαϊη. \νε τηζγ ίηΐεφΓεΙ είΐΗεΓ 3δ

' ίοΓ ίΗεΓβ 3Γε εεη&ίη ΟΓείΗΓεη οί Λέπι ιΗαΐ ε&ιηε
ίο γου νι\ι\ι^οα (1

.

υμών ίοι ήμάν) Ίη (_}ΌαΓ) !
κ ΙΙΙΜ ', ΟΓ Εδ ' ίοΓ ΐΓίεΓε \νεΓε (ληίοκκαΐ ρηίΐηΐ)

. . . ·\νίώ ιΐ5 ΐη (Λϊι) Ηουδβ

'

(ΐ.ε. ΐΗαΐ οί ΗεΓαεϋυδ). ΤΗε ΙαΙΙεΓ δεεπίδ ρΓείεΓαοΙβ ; Οαΐϋδΐιΐδ
τηζγ βνεη, αδ Ριοί. Ηιιηΐ 8υ§§εδΙδ, Ηανε ΟΓΪ^ϊηαΙΙ^ ϊηΙεη(1β(3 ίο ννπΐβ δοπιειίιίη^ Ιϊΐίβ τίη>
γνομίνων μι& ημών ; ΟΓ ροδδίοΐ}1 ΐΗεΓε η\3.γ Οε Ζ

.

ΟΟπίυδίοη οΓ (Ια-ίν Άηά ήσαν (οί. Λε ίοΓΓΠ ησίν,
ρτοίίΑΪΛγ ίοΓ ίίσιν οαΐ εοηεείναοί^ ίοΓ ήσαν, ίη 1

.

1 6). Βυΐ ηείΐΗεΓ δυρροδίΐίοη ϊ
δ

τε&ΙΙ^
ηεεεδδΕΓ>', ίη νίενν οί ίΗε α\νκ\ναΓ(3ηεδδ οί ίΗε \νπΐβΓ'δ δΙ}Ίε.
5· άναγζγ)1λαι : ίοΓ ΙΠε ΟΠίίδδίοη οί ίΗε γ εί. παρηγιλαν, 1

.
2 2 ; ηνικ(ν, 1
1
.

40, 42.

6
.

(Ικάζι : ίοΓ ΐηε εοηίιΐδίοη οί δ αηοΐ ί δεε 1786, 1 7, η. Α δρεοί&Πν §οο(1 ίηδίδηεε
ΟεείΙΓδ ίη Ρ. Οχ^. Χνί, Ι9ΟΙ, 6ΐ : βαζηδον ίθΓ βαδίζων.
Ίσάκ; πιεηιίοηεά ίη ίΗε 'οπεί' §ϊνεη ϊ>γΜείεΐίιΐδ ίο ΑΙεχαηάεΓ, ΑΐΗδη., Αροΐ. Λ ΑΓ.,

7ΐ : Ισαάκ ίν Λιρ-οΓτ ; δεε Μ. Ι,ε ^ι1^εη, Οηιης ϋΗτΐίΙϊα,ηια, ίί
,

522, 6ιο. Ηε βνίάεηΐΐ/
ρΐ^νεά α ρΓοιηίηεηΐ ρ&π ίη ίΗε :ιΐι :κ. 1

;

οη ΑίΓαηαδίιΐδ αϊ ίΗε δ/ηοίί οί Τ)τε, ίοΓ Ιδεη)τ»δ (ιηε
ηεΓΟ οί Ιηε εηαΐίεε ίηοκίοηΐ), ίη ηίδ ΙεΐΐεΓ ίο ΑιΗαηαδίιΐδ, εχεαβεδ ηίπίδείί ίθΓ Ηίβ ίαίδε
;ΙΓ( ΠΗιιΙ.ΙΟΐΐ'-. ΟΠ ΐΗε ξΓΟΙίηά οί βία: μοι γιναμίνηζ, και πληγών ίπιτ(θ(ΐσωι> άπο [1

.

υπό ?] Ισαάκ και
Ήρακλίίθου, και Ισαάκ του της Δηταν:, και ύττότων σνν αυτοί: (Αΐηαη., Αροΐ. ^.ΑΓ., 64). Ηβ
\ναδ αίδο ρΓεδεηΐ αϊ Τ/Γε, ννηεΓε Ηε (υηΐεδβ Ιηΐδ \ναδ ίΗε οιΗεΓ Ιδααε) αεευδεά ΑΐΗαηαδίυδ ο{
νίοΐεηεε ιονναηΐδ ηίηι, ρΓοΙ^αΗ^ \νίιΗ τείεΓεηεε ίο Ιηε ενεηΐδ ΗεΓε ΓεεοΓάεά : δοζοηιεη, ϋ

,

25, καί

δϊ και ΙΙαχώμιοί, κιι\ Ισαάκ και 'Λ,\ιΛλ<κ και Έρμαιων των άμφ' Ίωάννην | ΑΓίΊΐίίρΙι | ('πι'σκοπηι
αυτού κατηγορούν. Ηε δί^ηεά ίΗε ΙεΙΙεΓ οί Ιηε ΟπεηΐΒ,Ι Οουηοίΐ οί 8αΓ(1ίεα
οί ΡοίαΐίεΓδ, ίν, ρ. 77)·

7
·

Ήρα€ΐ'σκοΐ': ΗβΓαίδευδ νναδ αρραΓεηΐΙ^ 3
.

ρεΓδοη οί δοπιε ίπιροΓίαηεε, δίηεε ΐΗε

Λ ι ! ι;ι 1 1
;

ΙΊΙ,Ι π ρ3Γΐν ΐΗου^Ηΐ ί
ι ·\νοΓΐ!ι \νηί1ε ίο (ίίδδεηιίηαίε αεευδαίίοηδ 3§αίηδΐ ηίηι, ενεη οιιΐδίίΐε

Ε§νρ[ (δεε 1
1
.

35~6 > οί·1οο 1
.

25 ί.
,

ννηεΓε €3ΐ1ίδΙυδ οοηιρίαίηδ ΐΗαΐ ηε ίδ ηοΐ αίΐοΝνεό ίο νίϊίι
Ηίιη, αηά 1

.

45 ί
·, ^νΗεΓε ηε ίδ Ιιερί ίηιρΓίδοηεά ίη ΐηε εαηιρ), αηά ί
ΐ ίδ ευΓίουδ Ιηαΐ ηε αρρεαΓδ

ίο οε υηΐίηοννη ίο &11ΟΙΙΓ αυίηοΓίΙίεδ ίοΓ ΐΗίδ ρεποά. Ιη 1
.

25 ηε ί
δ οαΐΐεά πάπατ, α ννοΓά (δεε

1
.

25, η.) λνηίεη Γη»ν άεηοίε είΐηεΓ α Ιιίδηορ ΟΓ Ά ρπεδί. δίηεε ίη Λε ρΓεδεηΙ ραδδ3§ε
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ηθίλησιν Κ ΤΙΛί\1ΙΛ\\γ ΓβίβΓΓβά Ιο Ιδ330, ίη λνΗϊοΗ €136 του Επισκόπου ιιιί^ΐιΐ, ίη νϊβ\ν οί 1. 2ζ Γ
.,

45 Γ.
,

5ε ΗεΓαίδοιίδ, οηβ Ϊ3 Ιειηρίεά Ιο \νοη(1εΓ ννηείηεΓ ΐΗε ΙαΙΙεΓ \ν»3 α βοή οΓ αηΐίρορε, βεΐ

ιιρ ί>γ ΐΗε Με1εΐΪ3ηδ ΐη ορροδίΐίοη Ιο ΑΐΗαη&δϊακ. Ιΐ Ϊ5 & δεποιίδ ο^εοΐίοη ίο ΐΗίβ νίε\ν Ιΐΐ3ΐ
ηείΙηεΓ Αΐηιηαβίιΐδ ΠΟΓ αηχ οΓ ΐΗε εεε1εδΪ3δΐίε3ΐ Ηί$(οπαη$ δΗουΙά τείεΓ Ιο ηίπι ; &η<1 ΐΐ Γηα>·
ΐΗεΓεΓοΓβ 5ε 5εΐΐεΓ ίο Ι3ΐίε πάπαι &5 ' ρπεδί ', ίο τη^ΐίε ΗεΓΛΪ?ειΐ8 ΐΗε δΐι5]εεΙ οΓ ηθίλησι», αηά ίο
πείεΓ του ΐπισκάπου ίο Κια> . Ενεη 38 α ιηβΓε ρΓεδ5)ΊεΓ ΗεΓ3Ϊδοακ τη&γ Η»νε 5εεη α ρεκοη
οΓ οοηδί<3εΓ351ε ίηιροΓΐ3ηεε (ΓοΓ ΐΗε ροδΐΐΐοη οΓ ΐηε Α1εχαη(ίπαη ρΓ6δ5)ΊεΓ8 δεε, ε.§.,
Ε. δοΙηναΓίζ, Ο. Ο. Ν., 1908, 366 Γ.), ρεπΗ^ρβ Ιηε Ιε»(1εΓ οΓ ΐΗε Μείεΐίβη ορροδίΐίοη ίη
Α1εχ3ηάπ3. ΤΗεΓε ϊδ

,

Ηο\νενεΓ, δυρροΛ ΓΟΓ ΐΗε οίΗεΓ νϊενν ϊη 1
1
.

48-50 («εε ηοίε ΐΗειε),
3η<1νε οαηηοΐ βχο1ικ)ε ΐΐ. Τΐιε οπιΐδδΐοη οΓ ΑΐΗαηαδίιΐδ Ιο ιηβηΐίοη ϋιιη («Ίιίοΐι ι'

β ΐη αηχ
038ε ουΓΪουδ) πΐ3^ Η&νε οεεη άε1ί1)εΓ3.1ε, »η<1 ΐΗε Ηΐδ(θΓΪ3ηδ ΐη Λε πΐ3Ϊη άερεηά ΓΟΓ (Ηεΐτ
Ε^^ρΐίαη ΗΐδίΟΓχ οη ΑΐΗαηαδΐιΐδ. II ϊδ ηοΐ Ηΐίεΐχ ΐηΛΐ Ηε Ιΐνεά ίη ΐΗε εαηιρ, \νΗίοΗ τηα,γνείΐ
Ηανε 1>εεη α ΓδνουΓίΐε ρΐαοε οΓ τεηάεζνοιίδ. ΤηεΓε ννεπε Μείεΐϊδη δοΐάΐεΓδ ΐηεΓε (1

.
1 1 Γ.).

8
.

γίσασΰαι: ΓΟΓ ΐΗε υβε οΓ ΐηίδ \νθΓ<1 3δ 'άίηε', 'ΐ3ΐ;ε 3 πιειί', δεε, ε.£·, ΑρορΗΛ.
ΡαΙίΊΐπΐ, ΑΓδεη. 24: δ» αποσχίσει τα Γαλλία σον, ί^θΐ γιϋσαι μττ'ίμοΰ; Αηιΐηοη. ίο: ή\θί
ποτ€ . . . €ΪΓ τόπον γίσασθαι ; δοζοπίεη, ΐ, 1 1 : (ΐώθα μιτα τω» οιικιωι» (πιο~ννάπτ(ΐν την νηστιίαν,
και <ι\ ρητή» ήμίραν γίκσθαι.
πορ€μβο\ά : ιΗβ δεςυεί βΗοννδ Ιηαΐ ΐΗΐδ ννβδ ΐΐιε §;Γε3[ Ο3ηιρ ηε&Γ ΐΗε βαϊΐϋΓΟ οΓ Νΐοοροΐΐβ,

ΓΟΓ ννΗίοΗ δεε Ε. ΒΓεοοΐ», Αΐιχαηάηα αά Α(§γρΐ«ηι (Εη^Ι. εϊ), ρ. 87, 3ηά ΐΗε ηΐ3ρ &ι ΐΗε
εηά. 8εε, ηοννενεΓ, Ι. ι ζ, η., οείον.

. . . παρεμβολής : ΐ.ε. ΐΓοορδ υηάεΓ ΐΗε ΐπιηιεόΐαίε οοπιηιαηά οΓ ΐηε ϋυχ
ςιΐ3ΠεΓε(1 ίη Ιηε οαπιρ ΐΐδεΙΓ.
ίο. &ρα ΐνάτα : ίη Ιηε δεοοηά 3Π(1 Λιτά, »η<1 ενΐ(1εηΐΙ)' δΐΐΐΐ ΐη ΐΗε ΓοαΓίη, οεηΙαΓχ Ιηε

Γ3βΗϊοη3ΐ)1ε ΠΟΠΓ ΓΟΓ (ΙϊηηεΓ ; ςΓ. Ρ. Οχγ. ι ίο, 1 1 1
, 523, 927ι 1Τ55· Ιη Οχ}'. 1485 (δεαοηιΐ

ΟΓ ε3Γΐ>' ΐΗΐΐ'ά οεηΐ.) αηά 1214 (ΒΓιΗ οεηΐ.), Ηο\νενεΓ, \νε ίϊη(1 ΐΗε δενεηΐή ΠΟΙΙΓ, ίη Οχ>'. 1486
αηά 1487 (ΐΗίπ! ίο ΓοαηΗ οεηΐ.) ιηε εΐ^ΗΛ ; ουί 38 ΟΓεηΓεΙΙ 3ηά Ηαηΐ: Γεηΐ3Γΐί (Οχγ. 1484-7.
ίηΐΓ.), ιΗβ (ΙίίΓεΓεηοε πΐ37 5ε ο!ιιε οηΐγ ίο Ιηε οη3η§;ε ΐη ιΗε ιΐηιε οΓ δΐιηπδε.

1 1. [ο]ί : ιΗοιι^Η ο ΐ
δ Ιοδϋ 3Π(1 Ιΐΐΐΐβ οΓ » τεηιαίηδ (ιΗε Γόοι οη\γ), ιΐιε Γε3(ϋη^ ΐβ ρΓ3ςΐίθ3ΐ1>Γ

οεΓίβίη ; [τω]» ΐ
δ

ΐηιροδδίοΐε.
12. ηρκαν. οΓ. Ι. 36. Τηε \νοτά ηηυδί 5ε ΓΓΟΠΙ αίρω, Λ ςοηΓϋδΐοη οΓ ρεΓίεοί \νΐΙη 3θΓΪδ(;

οΓ. ]3ηη3ΓΪ8, §§ 1 86 1
,

1870-5.
«λλαΐΓ ; ΓΟΓ ιΗε ηιεαηΐηβ;

' δΐοΓε-οη3πι5εΓδ

'

βεε Ρ. Ε,υοΙίΗδΓά, Ρηνα/Αααχ, 65 Γ
., 3ηά ιΗε

ΐηδίαηεεδ ΐηεΓε οοΐΐεοΐεά.

1 3· {-γβάυηαναϊτών : ρτο\)Μγ ΐΗϊδ τεΓεΓδ Ιο ΐΗο Αΐηιηαδΐαηδ, «Ηο \νεΓε αρρ3Γεηΐ!^ Ιεανίη^
ιΗε οαπιρ \νΗεη ΐηε^ ηιεί ιΗε οίηεΓ Μείεΐΐιηδ εηΐεήη^. ΤΗυδ ί^βάντων αυτών ί

β ιΐδεΛ ΓΟΓ

ΐγβάντα. ΤΗίδ ί
δ

ρΓεΓεΓ3ΐ)Ιε Ιο τεΓεΓΓΐη^ ιΗε \\ΌΓ<3δΙο ιΗε οοηοεβίεά Με1εΙΪ3ηδ :
' \νΗεη ΐΗε>·

οοϋΐά ηοΐ 5ε Γουηά (ΓΟΓ (Ηβ^ 1)3(1#οηε ουΐ).'
(ρχομίναυ: ίν κτ\. : ΓΟΓ Ιηε οοηΓυϊίοη οΓ ιΗε ρΓεροδίιίοηδ οΓ ηιοΐίοη Άηά τεδί κεε, β.£.,

1334, 7, η.; ΟΗεόΐηί, ρ. 314-
Ι4· κατακόψαντί! : οΓ., ε. ξ., ΑίΠΛη., Η>5ΐ. ΑΓ., 55· τ™'· των ^<ψθίνων άγια σώματα κατίκοιττυν

: ρεΓΗ»ρδ πιεΓε!^ αη ϊι;ηυι
,ιηι Ιιΐιιικίιτ ΓΟΓ αίμόρροντ, 5υΐ α ΓΟΓΠΙ εηάίηβ ίη -ρόηί,

ηοΐ ΓεοοΓ(1ε<3,δεεπιβ ρθ8δϊ51ε.
15. Ν«οίτώλίω{ : ενβΓ)ΊΗίη^ δηο^νδ ΐΗαΙ ΙΗε α3ηιρ 3ηά Νΐοοροΐίδ \νεΓε ΐη οίοβε αοηηεχΐοη

(κεβ 1
.

8
,

η.) ; ίηάεεά (Ηεχ ηιΐ^ηΐ 5ε δ^ηοη^ηιουδ, 5υι ΐ
ΐ ΐδ ηΛίητ^Ι ίο κΙεηίΐΓχ ιηε Ο3πιρ «'ΐιΗ

Ιη3ΐ οΓ \νΗΐοΐί ΓεηΐΕΐηδ εχΐδΐε(1 ιΐΐΐ τεοεηΐΐ^ (δεε ΒΓεοοΪ3, Ιοο. ^^I.), λνηΐοΗ \ναδ οιιΐβίάε Νΐοοροΐΐβ
ρΓορεΓ, 3ηά ηε&ΓεΓ ίο Α1εχ3η(3Γΐ», οη Λε οθ3δί. Ρθδβί5ΐ7 ιΗε εαπιρ ΟΓ Νΐοοροΐίδ Η3ά 5/ ιΗε
ίοϋΠΗ εεηΙϋΓ^ 5εεη ^ο εχΐβη<ίε(1 Ιη3ΐ ΐΐιεγ ]οίηε<3. Αϊ αΐΐ ενεηΐδ ΐ

ΐ δεεηΐδ οΙεβΓ ΐΗ3ΐ

'

Νΐοοροΐίδ

'

\ν38 3ΐδο υ5ε<33δ ιΗε η3ηιε οΓ ΐΗε \νηο!ε 3Γ63 νίΐηίη \νΗΐο!ι Ιηε Ο3ΐτιρ \ν38 δίίυαίείΐ.
15 Γ

. ότϊ την πίλην του Ηλίου : ΐηΐδ «·3δ ιΗε §Γε3ΐ ε3δΐ ^3ΐε οΓ ΑΙεχ3ηΛΓΐ3. οοΓΓεδροη<1ΐη§:
(ο ιΗε Ο3ΐε οΓ ιΐιε Μοοη οη ιΗε νββί.
ι6. μονά: τε^ιιΙϊΓΐγ υδεά3ΐ ΐηΐδ ρεπο<1(ε. §;., Αΐ1ΐ3η., /1/ο/. Γ. ^Γ., 67 : Πίννηΐ πρισβΰτιμπ

μονήι Πτ(μ(γκϋρκιω{) 3δ

' ηιοη35ΐεΓν

'
; 5υΙ ίΐ »1δο ΓΓεςαεηΐΙγ Η3<ί ΙΗε δεηδε οΓ πιαηιίο, ί.ε.

3 ηοδίεΐ ΟΓ 1ο()§ίη§: ΓΟΓ ιΗε ηΐ§Ηι, ΓΟΓ Ιηε ιίδε οΓ ΐΓ3νε!1εΓδ, 3ηά Ηεηοε ο^ηιε ίο ηιε3η

'

δία^εβ

'

οΓ 3 ]θΟΓηε7 ; ε. ξ., ΑΐΗαιι , Αροί, ^. ΑΓ., 29 : "< άπί> τριάκοντα και Ιξ μονών (ν Άντιοχιία
ύνομάσαντί! τίνα ωϊ ίπίσκοπον ζίνον. Τηε Πίεηΐΐοη οΓ ΐΗε μονάριοι (1
.

19, Π.) ρεΓίΐ3ρδ ΓίΐνΟΙΙΓδ

ιηε δεοοηά δεηδε. Ιΐ δεεπίδ ηοΐ ίπιρΓθ5351ε Ιη3ΐ ΐη 8Β. 5748, 6 μονή! ίδ Ιο 5ε ΐ3Ϊίεη ίη ιηε
βαιηε δεηβε ταίΙιεΓ ΐΗβη, 3δ ΡΓείδΐ^ε υηάεΓδΐ3η<3δ ΐ

ΐ

(δΒ. ί
ί,

ρ
.

3^7)ι

'

ηιοη3δΙεΓ7 '
·
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ησίν : ρΓοοαβΙχ, 3.5 δίαΐεά ϊη ΐΗε οπίϊααΐ ηοίβ, ΓΟΓ ϊϊσίν, « αηά η 1)είη§ ρΓοηουηοεά αΐίΐίε,
&υΙ α ραβί δεηβε ννοηΐά βε εηυαίΐ/ αρρΓορπαίε, αηά ίΐ ΐδ οοηοείναοΐβ ΐΗαΙ ήσαν \ναδ ίη ΐΗβ

ιηίηά ; οΓ. 1. 4· η.

ίλψο/ : ϊ. ο., αδ ΐΗΓου^ΗουΙ, ΐΗε Μείεΐίαη ιικιηΐ^.

17. πραπόσιτον : ί. ε., ηο άοιιοί, ΐΗε ρταιροιίΐα! ^αί/^ο^ι^^η,ΓΟΓ \νΗοπι 8εε \νί1ο1ί6η,
, ρ. 407; €οά.}πίΙ., ί, 46, 4,' Χ", 59. 8.

ι8. ί» τοϊί σίγνοί! : οΓ. Ρ. Ι,οηά. 4131 Ι3> '6 (ϋ, ρ· 301 Γ·)>Ρ^βα^εδ νΗίεΗ δΗον ΐΗαΙ ιΗβ
ηο άοηοΐ: ΐΗε οεηΐΓβ ΟΓ οίΗεΓ ραπ οΓ ΐΗε οαιηρ \νΗεΓε ΐΗβ εί§ηα ΟΓ δΙαηάαΓάδ (δεο

^. διηίΐΗ, ΏκΙΙο/ΟΓ. αηά Κοηι. Αηΐ., χ. ν.; Κ. Οιοδδε, Κοηι. ΜϊΙίΙΆτξκΛ., ρ. 232 Γ.
) ^νβΓβ

Κερί, ίηοΐυάεά 5ΐθΓε-Γθοιη8. \\'ε Ι^ΠΟΛΥύιζ,ΐ αϊ αη εαΓίΐβΓ ΐίπιε ΐΗεε&§1εδ αηά αρρ&ΓεηΐΙ^ ενβη
ΐΗε ίίρηα (Ταοϊιυδ, Αηη., ί, 39) ^'εΓε 5αοΓει3 αικί ννεΓε ιΐδεά οη οοο»8Ϊοη &8 8αηοΐυ3.Γ)'. Ι

ΐ Ϊ8

ηοΐ ιιηη^ΐυΓ&Ι ύ\ζΙ ΐΗε ρΐαεε ·»ΗεΓε ΐΗε^ νεΓε Ιίερί εηοιιΐά οοπιβ Ιο ββ υδε<1ΓΟΓ ριίΓροδεβ οΓ

8ΐθΓα§ε, αηά ρεΓΓίαρδ ΙιεαΕίΓηε α δΟΓΐ οΓ οαπιρ Ηεαά-ςυαΓίεΓβ. ΤΗβ ρΓεβεηΐ ραδδίΐ§;ε ρΓονεβ
ΓυΓίΗβΓ ΐΓΐε ρΓεδεηοε αϊ ίΗε 5ΐ§ηα οί 3

.

§ιΐ3,π!-ΐΌθΐη ΟΓ ΓηίΙίΐαΓ/ ρπδοη (ΟΓ αϊ Ιε^δΐ οΓ &η αρίΐΓΐ-
Γηεηΐ λνΗίοΐΐ οοιι1(3, οη οοοωίοη, 1)β υδεά £18βαοΐι), ζηά ίδ ΐηυβ ΐπιροΓίαηΐ &8 οΙεδΓΐη^ »ιρ

Ά ΙιίΐηεΓίο υηεχρίαίηεά υβε οΓ ειρποπ ίη Οορίϊο αδ

'

ρπδοη '. ΡΟΓ Ιηϊδ υβε δεβ ΟΓΜΠΙ, Οαΐαΐ.,

ηο. 1224, νηεΓε ϊη αη ίΓηρΓεο&ιΐοη ΐΗε νπίεΓ Ηορεδ ΐηαΐ ηίδ εηεηι/ τηζγ

' οε ίπεηόΐεδδ ίη ΐΗβ
ΟΙΓΠΟΠ'; 8ΗοτΙ Τίχίί, 3891 ^πείε» 'η Ά ΙβΙΙβΓ Γιιΐΐ οΓ οοπιρίαίηΐδ, ΐΗε \νΓΐΐεΓ (ΙεοΙαΓεδ: ΊΗε}Γ
οοηίΐηείΐ ηιε ίη Ιηε οιηιοη' ; Ρ. Κοδδΐ, Νιιανο (οώ'α €ορΐο, ρ. 88 Γ

., λνΗεΓε Ά (ΓηϊΗΐ£ΐΓ>') Γη3.Π}τ

ίδ <
.
< ιιιίίηΓίΙ ίη [Ηε οιπιιοη ; 1709, 88, ΙΓΧΚΜΙΟΙΙΙ.Η- ηηςιιτπωιι, ' ΐΗε οίε^αοη οΓ ΐΗε ρΓίδοη

'

(ΐΗϊδ, Γ&ΐΗβΓ ΐΗαη

'

ρπδοηδ ', ?ΐ5 Τΐιοπιρδοη ΐΓαηκΙαίεδ, ίδ ρεΓΗίΐρδ (Ιιε ΐι-υε τεηάεΓΪη^ ίη νίε«·
οΓ ΐηε ΟΓεεΙί σίγηί). ΜΓ. Οπιπι ςυοίεδ &η ίηδΙ»ηοε οΓ σιγνοφΰλαξ ίη αη ΟΒίΓαοοη (Μοηαίΐ&γ
ο/' ΕρϊρΗαηίΐίχ, ΡαΓί II, ρ. 2οι, ηο. 177) «'ΗίοΓΐ Ηε ίδ εάίΐίη^ ΓΟΓ ΐΗε ΜείΓοροϋΙαη Μϋδευητ
οΓ ΑΓΙ, Νεν ΥοΓίε. ΡΓΟΓΠ ονινοιι ηο άοαοί οοιτιεδ ΐΗε ΑΓ&ΟΪΟ ίί/η, ' ρΓΪδοη

'

(Α. Α. Βεναη,
Υοΐ. ο

/ ' Οτ. 8ίνά.ρπ!. Ιο Ε. Ο. Βηηνη(, ρ. 71» αοοερίδ ΐηίδ άεπναΐίοη, δυ^εδίειΐ \)γ ΟΓυπι).
Τηβ δποοεβδίοη οί Γηεαηίη§8 ίδ ΐΗεη : δίαηάαΐ'ά (ίΐ^ηαηι), ρΐαοε \νΗεΓε [Κε δίαηάαΓάβ ΕΓε Ιιερι,
ίηο1ιΐ(1ίη§; §τιαΓ<1-ΓθθΓη (ςίχηα, σίγνα), ρπδοη (σίγ/α, ειττποη, ίΐ)'η).
σκρΐβαί : ηο (5ου5ι α ηιϋίΐαΓ/ βοποε, οη ιηε δίαίί οΓ ΐΗβ ρΓαιροίίΙα!. ίκίίαυσί» άοαοΐΐβδδ

τείεΓδ οη\γ Ιο ΐΗβ ΙαΙΙβΓ.

1 9
·

μονάριν : ΐηε λνοΓί! αρρεαΓδ ίο οβ ηε\ν. Αδ Ιο ίΐδ ιηβαηίη§ ΐΗεΓε ί
δ

ΗαΓάΙγ ΓΟΟΓΠ ΓΟΓ

άουοΐ ; Ιηε μονάριοί \ναδ οΙεαΓίχ ΐΗε ΙίεβρεΓ ΟΓ ροΓίεΓ οΓ [Ηε μονή. Τηου§η μονάριοι άοεκ ηοΐ
δεεπι ίο οαοιίΓ ε1δε\\ΉεΓε, τεΓεΓεηοε ηια^ 5ε Γηαάε ίο Ο. ϋ,οεννε, ΟοΓρ. Οίοα. /.,>ί.. ν, 423»

' Μαηδίοηαπυδ ΗοδίίαΓίαδ ςιιί ου5ΐο<3ίΙ εάεπι ', αηά οΓ. Ιηε οοπιπιοη \νοη) παραμονάριο! (Οηιηι).
ΜαηίίοηαΓΜί αηά παραμονάριο! τεΓεΓ ίο Ιηε ευδίοάίαη οΓ α εηυπ:Η ΟΓ ΐΗε ροΓίεΓ οΓ α ιηοηαδίεΓ^,
αηά δϋοΗ Γηα^ οε ΐΗε δεηδε οΓ μονάριο; ΗεΓε, ίη νηίοη οακε μονή Γηε»ηδ

'

ηηοηαδίεΓ^
'
; ουί

ΗεΓαοϋάεδ δεβηΐδ Ιο ηανε Ηαά οοπιρίείε αυΐΗοΓίΐγ ίο τεοείνε ΟΓ ι^εαΐ νίδίιοπΒ, αηά ΐΗεΓβ ί
δ ηο

τείεΓεηοβ ίο αη/ βυρεηοΓ (οΓ. 1
1
.

2θ-ι, 23-4) ; ηεηοε

' ηοδίεΐ

'

αηά ' Κεερετ οΓ ιΗε Ηοκίεΐ
'

αΓε

ρεΛαρδ ΙίΙιβΙίεΓ.

24. (ποίησαν κτλ. : ί
. ε., &11ιΗε οίηεΓδ Ηαά οεεη ίηΐίπιίάαΐεά ίηΐο ΓβΓαδίη^ Ηοδρίΐαΐίΐ)· ίο

Λε Μείεΐίαηδ.
25. Αδ αρρεαΓδ ΓΓΟΓΠ 11.44 &, ΗεΓαίβουδ ναβ ίπιρΓίδοηεά ίη Λε οαηιρ, αϊ Ιεαδί ΐίΐΐ

ΡαοΗοη 28. ΡεΓηαρδ ΐΗίδ \ναδ ννη/ Οαΐΐίδΐυδ λναδ υηαοίε ίο νίδίι Ηίπι ; ΟΓ, ί
Γ \νβ δΐιρροδβ ΐηαί

Ηε \ναδ τείεαβεά οη ΙΗε 28ΐΗ αηά Ιηαΐ ιΗίδ ΙεΙίεΓ \ναβ \νπ(ΐεη ΙαΐεΓ, ίΐ πια/ 5ε ΐΗαΐ ιΗε οοη-
άίΐίοη οΓ Ηίδ τείεαδε ναδ (Ηαΐ Ηε .δΗουΙά Ηοΐά ηο οοπίΓηϋηίοαΙίοη \νίιΗ ΐΗβ οΛεΓ Μείεΐίαηβ.
Αδ ροίηΐεά ουί α5ονε (1

.

7
,

η.), ΙΗε ϋδε οΓ ιΗε \νθΓά πάπα: ίδ ίηΐεΓεδΙίη^. ΑοοοΓάίη§; Ιο ΙΗε
εδ(α51ίδΗεά ιΐδα^ε (\νΗίοΗ ^οεβ οαοΐί αϊ Ιεαδί ίο ΐΗε ΐΗίηεεηΛ οβη[αΓ}'), ιΗε \νοΓά, \ν·Ηεη

ρεπδροηηεηοη, άεηοιεδ α ρΓίεβΐ, ΛνΗεη ρατοχ/ίοπε, ΙΗε 5ίδΗορ οΓ οηε οΓ ιΗε ραΙπαΓοΗα! βεεδ

(Αΐεχαηάπα, Κοηιε, &ο.), 5ιιΐ αδ Α. Οείδδίηαηη, ίκίιί νοηι Οίίαι4, ρ. ι867, ροίηΐδ οαΐ, ιΗίδ

ίβ ' \νοΗ1 §ε!εΗΓΐε δρίεΙεΓεί '. ΡΟΓ ΙΗε εαΗ/ "δε οΓ ιΗβ \νοΓά ίη 5οΐΗ δεηχεδ δεβ ΟείδδΓηαηη, /
. ^. ;

ΗαΓηαοΙ;, 8ΐζ£5[ΐ(Γ. ά
,

Κοη. Ρτ. Α>ι. ά. ίΓ/ϊί., 1900, 990"1 > Ρ· Μ· ΜβγβΓ, οη Ρ. Οίδδ. 55>

ρ
.

92 Γ
. Ιΐ νναδ δΐίΐΐ ίη ιΗε ΓουπΗ οεη(υΓ}' (αηά ΓαΓ ΙαΐεΓ ίη ιΗε ρείίιίοηδ ίη ιΗε ΙίΐυΓ^χ, ΐΗου^Η

οηε πιάν οαΐΐ ΐΗίδ αη αΓοΗαίβπι ; Οπιοι) δρεοίαΐΐ/ υδεά οΓ ΙΗε ΒίδΗορ οΓ ΑΙεχαηάΓία (ε
.

ξ.,
ίη ΐΗε ΙεΙΙεΓ οΓ ΙδθΗ)Ταδ, ΑΐΗαη., Αροΐ. ^. ΑΓ., 64: μακαρίφ πάπα 'λθανασίω; γι: & πάπα!'

λ\ίξανδροι), οιη ίΐ αίδο οοουΓδ οΓ α νΐΐΐα^ε ρΓίεβι, αδ ίη Ρ. Ι,οηά. ϊί
,

417 (= ^νίΐοίζβη, ΟίίΓαΙ.

1 29), 3 : Καόρ πάπαι Έρμονπόλιιαι. ΤηεΓε ίδ ΐΗεΓεΓοΓε ηο ο5]εοΙίοη Ιο ΐΓαηδ1αΐίη§ ί
ΐ '

ρπεβΐ ',

εχοερί ΐΗαΙ πρ^σβϋτιροί ϊ
δ ε!δε\νΗεΓε ϋδεά ίη ΐΗαΙ βεηβε, \\ΉίοΗ δΐι§§;εδΙδ ΐΗαΐ πάπα! ΗεΓε

Γηβαηδ ιΗε ΒίδΗορ οΓ Αΐεχαηάπα, αηά, αδ ροίηΐεά ουί ίη ιΗε ηοίε οη Ι
. 7
, ΐΗίδ ήηάδ δοηιε
ίη 1

1
.

48-50·
28. ιττοίησιν κτλ. : ΐΗο άίνΐδίοη (Έλλ^ν ί>ι>)αηά ίηΙεφΓεΙαΙίοη αΓε άυβ ίο ΡιοΓ. Ηυηΐ.

Ρ
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ΓΟΓ 'Ελλήι^Γ »8 = 'ρ3§;3ηδ' 866, ε. §., ΑΐΗαη., Ηι'ίΙ. ΑΓ., 55~8> &η^
ίηδίίΐηαεδ.

29-32. δια τα γραφώμινα Γηί§Ηΐ \νβ1], ϊη ΐΗε (ΪΓεεΙί οΓ Λΐδ λνΠίβΓ, ηΐ(ΜΠ
'
Ο/ Ηίδ λνπΐίη§δ ',

\νΗίοΗ £ίνεδ εχοείΐεηΐ δεηδε, 3η<1ννοαίά ΓιίΓηίδΗ 3 ρ3πι11ε1 ίο ΑΛαη., Ηίίΐ. ΑΓ., 30, \νΗεΓε ιΗε
6Π6Π1Ϊ68 οΓ Λ 11κίΓιαΜΙΙΗ <-οιηι ιΐ,ιιη αυτοί μίν ου» ήδη π(π\ήρωκι τα πανταχού γράφων κα& ημών ;
ουι ιΗίδ οΌεδ ηοι ίΐοοοΓοΙ \νίι!ι τάι φάσα . . . ίξ<:>ί'ι,ν. \ν« ιηυδί ιΗεΓεΓοΓε ΐηΐίβ δια ίη ΐΗε
οοΓΓεοΙ δεηδβ 38 ' ο\νίη£ Ιο ', αηΛ δΐιρροδε Λε ννπίεΓ Ιο Γηε3η ΐΗ3ΐ ΑιΗαηίΐδίαδ'δ ρΓΟοεβάίη^δ
:'.',··;;η ι;-ι ιΗε Μβίεΐίαηδ λνεΓε ΓηεαδίίΓεδ οΓ Γενεηςε ΟΓ δεΙΓ-άεΓεηοε, <1υε Ιο τεροπίδ οΓ Ιηβ

€3Γηρ3Ϊ£η 3£3ίηδΙ Ηίπι λνΗίοΗ χνβ.8οείη£ οαπηβά οη αΐιηκκ! ; ίξω, ϊξωθ*ν δεεηι 118113% ίη ιΗίβ
ΙεΐΐεΓ Ιο ιηείΐη ουίδίάε Εξ^ρΐ, ί.ε. 'αΟΓοαά'. Ηεηοβ Λε οΐ^υβε ΐπιδή κτλ. δΗουίά βε »η
εχρίαηίΐΐίοη οΓ ·ννΗαΐ ριεοεόεβ, δίαΐϊης ννΐιαΐ ίι \ν&δ ιΐι&ΐ Η&ό τοαδεά ΑιΗαη3δίυδ'δ Γεδεηΐιηβηΐ
ΟΓ δΠδρΐοϊοη. Τΐιβ Γηιιΐίΐίΐΐϊοη οΓ 1

1
.

3Ι-2 ΐδ ρ3Γϊίοιι1αΓΐ}' υηΓοΓίιιηδίε, οεοαιιβε ΐΗε ραδ83§;ε

ίδ ΟΓυοϊ&Ι ΓΟΓ ΐΓΐε ιιη(ίεΓ8ΐαηάίη§ οΓ ιΗβ δϊΐυαίΐοη ϊπιρίΐεό ίη ΐΗε ΙεηεΓ. ΤΗε ^βηεΓ&Ι βεηβε ίδ

αΙεαΓ : Λε ΕηιρεΓΟΓ, Γηα1ίίη§; δοπιε (ΙίδοονεΓ^ οοηοβΓηίη§; Μαοαπυβ, λντοίε ίο δοπιεοοά^ Ιο
&ΓΓ681 Ηϊηι (ΟΓ αηοΙηεΓ), ίη οΓ(3εΓ ίΗδΙ ΑίΓΐΗεΓ &οΐίοη πιΐ^ΐιΐ οε Ιδίιεη; «τΗεΓευροη ΐηΓεε

ΟΓ ρ3.ιΐίδ3η8 οΓ ΑΐΗαηαδίιΐδ δει ουί ίη οΓ<3εΓ ίο άποσπάσαι ΙΜαοαΓΪυδ. ΤΗε ιι:ιΐιιι·;ι1
οί 1. 30 ίδ

'

ίϊη(ϋη£ Μ&ο&πυδ 31 ΟΟΠΓΙ ', οιιΐ ίί αυτόν ίη 1
.

31 ΓβίβΓβ ίο Μαεαπυδ ΐΗβ

ίβ δίΓ^η^β ίη Ιηαΐ ο&βε. ΜοΓεονεΓ, ίί Μϊοαπϋδ ·\ν38, 38 ίδ εχίΓεπιεΙ^ ρΓθθ»1)1β (δεε
ΐηε ρπε$1 αοουδεά οΓ ΟΓεαΚίης α οΗ^ϋαε, Ηε δΗουΙά Ηανε οεεη ίη Ε^'Ρ', ΐΗου§Η

ίδ ηοΐ αΙ>8θ1υΐεΐ7 ηεοβδβαΓ^, δίηοε ηε τηζγ Ηανε §οηε ίο οουπ οη Ιιυδίηεδδ οΓ Αΐηαηαδίϋδ
&ηά Η&νε 5εεη Ιδίίεη ίτοηι ΐΗεΓε ίο Ύγτε ΓΟΓ ιηε 8}'ηο(1; ου[ «εε δοοΓαΐββ, ί

, 28 : καί ^γ«Γο
μΐν Μακάριοι 6 πρισβντίμοί ϊκ τήι Άλίξακδρίΐ'αΓ σι&ηροΚίσμιοι δια στρατιωτική: χιιράί.
ΑΐΗαηαδίΐΙΧ (Αροΐ. ^. ΑΓ., 1\: και ό μΐν Μακάριο! δίσμιο! οία στρατιωτών πίμπνται <1ί Τνρον'
•ιιο'ί δι γράφ(ΐ καΐ ανάγκην (πιτίβησιν' ωστί και άκοντα! ήμάί άποστί\\ιο~θαί) (!<".- ηθ( Γηεηΐίοη
\νηεηοε ΜαοαΓίυδ \ν&5 ΐ&^εη, »ηιί Ηίδ πίμπιται . . . ΐμο\ δί γράφει ί

δ ηοΐ υηΓ&νουΓαϋΙε ίο Ιηε

δυρροδίΐίοη ΐηαΐ Ηε νναβ ηοΐ ίη Α1κχ&ηώ·ία αϊ ΐΗε ιίηηε ; δοοπαΐεδ'δ « τη* Ά. ιαζγ βε ηοίΗίηρ
τηοΓε ΐΗ&η α (η3ΐϋΓ8ΐ1) ίηΓεΓεηοε. Νο» Αΐηαηαδίυδ (Αροΐ. ^. ΑΓ., 6ο) ηιεηΐίοηβ Αρίδ αηά
ΜαααΓΪυδ (δοοΓ^ΐεβ, ί, 27, βίνβδ Λβ ΓΪΓΒΙ ηαηιε αδ ΑΙ^ρίϋδ) αδ ΐΗε ρπεβίβ \ν·Ηο \νεΓ8 &ϋ ΟΟΙΙΓΙ
\νηεη ΙΗβ Ευδε^ί^ηδ ΟΓΟίι^Ηΐ ΓοΓνναΓ(1 ΐΗείΓ ααοιίδ&ΐίοη ίΐοοαΐ Λε Ιίηεη ^ΒΓΓηεηΐδ &ηά ί>γ
\νΗθδε εΙΤοΓίδ ιηε αεειίδαΐίοη \ναδ ςυαδηε(1. Ηε §ίνεδ ηο Ιοοαίΐΐ^ ; δοοΓαΐεδ, ί. ^., 83>'δ ϊ

ί ναδ
ΝίςοΓηεάί». Α Μ&οαπυδ, ΐηεη ΛΪ Οοηδίαηΐίηορίε, \ναβ Ηίβ αυΐΗοΓίΐχ ΓΟΓ ηίδ Βοοοιιηΐ οΓ ιΗε
άείΐΐΓΐ οΓ Απιΐδ (Ερ. αά 8ΐΓαρ., 2)

. ΤΗε πιπιε \ν&8 α οοπιπιοη οηε, οιη ιηε ρΓΪεδΙ αδδοοίίΐίειΐ
\νί(Η Αρίδ ηι»ν ηοι ίηιρΓο^αόΙ^ 5ε ίάεηΐίοαΐ χνίιΗ Ιηε Μαοαηαδ οΓ (Ηε οη»1ίοε ίηοΐάεηι, Άπα

ϊΓ δο Ιηε 1 1 ,ιιιι-.Ι.ιΐ ί< ΜΙ ' βη<ϋη£ Μ&οαΓίυδ 3.1 ΟΟΠΓΙ

'

ΐδ ρεΛαρδ ΟΟΓΓ&ΟΙ, ΐΗοιι^Η ιΗε γράψας ίδ

υηεχρεοΐεά. Αη ίΐΙίεΓηαιίνε ίηΐεΓρΓείίΐΐίοη ίδ ίο βυρροδε »η ίηβηίΐίνε ίη 1
.

31 &ΓΐεΓ κομώά[τω
&ηά ίο τεηάεΓ 'ηανίη^ Γουηό ΐη»ΐ Μαοαπιΐδ Η»(1 [άοηε δοηιεΛίη§;] Άί οουπ', 5υΙ ΐΗε
&Γΐίηαία1 ΟΓάεΓ δεεηΐδ ιοο ΙίΐεΓ&Γγ ΓΟΓ ΐηίβ \νΓΐΐεΓ. Ιδ Ιηεη αυτόν ίο βε τεΓεΓΓεά Ιο δοπιε οηε
•βΙδεΡ ΡεΓΓΐ3ρδ ίο ΑιΗαηαδίαδΡ ΤΗεΓε ίδ ηο ηίηΐ ϊη \νΗ&ι Γο11ο\νδ ΐη&ι ΑιΗίηαδίιΐδ Λναβ
ΐΗτε3ΐεηε(3 λνίιρι &ΓΓε8ΐ, ίηάεεά ΙΗε ίπιρίίεαίίοη ΐ1ΐΓου§Γΐουΐ ίδ Λ&1 Ηε \\·3δ 3 Π-εε 3§εηΐ, 3ηά
ιΗε δεοοηά δΐιρροδίΐίοη πιυδί οε παΐεά ουί; ηηοΓεονεΓ άποσίτ<ίσ(οι) ίη 1

.

34 οΐ63Γΐ7 Γηε3Π8 Ίο
ΐ&Γτγ ο(Τ', ίη ιΗε δεηδε οΓ Γεδουίη^, 3ηά ιΗεΓεΓοΓε ίπιρϋεδ ΐΗ3ΐ Μ3θ3Γί«δ \να3 3 ρΓίδοπεπ
Ηεηοε αυτόν ίδ 5εδΙ τεΓεΓΓεο! ίο Ηίπι ; ιΗε ΕπιρεΓΟΓ'δ ΙεΙίεΓ ^3^ Η3νε 5εεη λ\τίιΐεη ΙαΐεΓ, 3ΓιεΓ
Ι\ΐ3θ3Γίιΐδ Ηαιί ΙοΓι ιΐιε οουιΐ; ΟΓ α \\τίΐΐεη οκΙεΓ ίο 3η οίΐΐαίαΐ ιΗετε ρΓεβεηΐ ίδ ηοι ίηιροδϊίοΐε.
Αι 311ενεηΐδ ϊΐ ίδ ς!ε3Γ ιΗ3ΐ ιΗε Μαεαπυβ Ηει-ε τεΓεΓΓεά ίο \ν&δ ηοΐ ίη Ε^)·ρΙ \ν·Ηεη ιΐήδ ΙεϋΐεΓ
ν3δ \νπ«εη βηά ίηιρΓΟ^αΙιΙε ιΗ3ΐ Ηε \ν3δ 1>Γθυ§1η ίΓΟΓη Εξγρΐ; οΓ. Ιοο 1

.

34. η·

]ΰρω βΗουΙό οε αη οίΒοίδΓβ Π3πιε ; Ταμ«]ίρω (1
.

58 ; κεε ηοίε) ί
δ

ίη3ρρΓθρΓΪ3[ε. ] . ανυουι

{ιΗε τε3θίίη^ ίβ ρΓαοΐίοίΐΙΙ^ οεΓίαίη, ιΗου^Η αντου: ί
β ροδδίοίε, 3η<1 ενεη ρεΓΗίΐρδ ανυρουί) ί
δ

ΓϊΐΗβΓ ίηΐηοΐ3θ1ε, 3ηά ΐΗε τε3(1ίηρ, 31 ιΗε εηά οΓ 1
.

31 3ηά οε§ίηηίη§ οΠ. 32 νεΓ^ ρυζζ!ίη§;.
κατα(πι\τα ΟΓ <™τα€στι|λα03Π βε Γεα<3,Οαΐ Ϊ

Ι ίδ ΠΟί νεΓ/ δ3ΐίδΓ3€ΐΟΓ)' ΙΟ ΟΓε(1ίΐ ΐΗε \νπΐ6Γ λνίΐΗ
κατά ΐπιτα (= ϊπιιτα), 3ηά (στιλα δεεπιβ ςαίιε ίηβρρΓορΓΪαΙε ίο ιΗε οοηΐεχί. ΤΗε ΙεΐΐεΓ οεΓοΓε

« Ιοοίίδ ΙίΧε π, ουί και πίπιθα (= πίποιθα) εαηηοι οε τε3(1. ΡοΓ άπο ίη 1
.

32 αυτό ί
δ εςι^ΙΙ/

ροββίοΐε.

3 2 Γ
.

Άρχι\άον. ΑΠ ΑΓοηεΐ3ΐΐδ 18 ηιεηΐίοηεςΐ 0)' $ενεΓ3ΐ οΓ ιΗε ΙβΙεΓ 3ΐιΐΗοπΙίεδ (ηοΐ οχ
ΑΐΗαηϊδίυδ ΗίπίδεΙΓ) ίη οοηηεχίοη \νίΐΗ ΐΗε 8χηο(1 οΓ Τ)τε 3ηο1 ιΗε 3ίΪ3ίΓ οΓ ΑΓβεηίϋδ. Τηβ

ρ3δδ3^εδ 3Γε : δθΟΓ., ί
,

29 : *τνχι ο
ί

πως του νπατικοΰ Άρχ(\άου οΐκίται ϊν καπηλίίω άκοΰσαι

λεγόντων τίνων ώί Άρσίνιοϊ ό \(γόμ*νοι άνηρησθαι πάρίστιν ΐν τινο: οικία κρνπτόμίνο! (Ηε ΐΗεη

ϊηςιιίΓβδ 3η(1 ίηΓοΓΓΠδ ΑΐΗ. ; δΗοπί^ οεΓοΓε ΐΗε δχηοά; οί. ΑιΗ3η., Αροΐ. ^. ΑΓ., 65: ϊγνώσθη
κρντττομινοϊ 6 Άρσίνιοι, την μίν αρχήν ίν Αίγίιπτω, λοιπόν δι καΐ ΐν Ύϋρφ πάλιν κρνπτόμινον αίτον

οί ήμίτ(ροι); Καπηιΐδ, Η. Ε., ΐ, ιό: 'κίςιιε [οοηοίΐίυπι] 3ρυά Τ>τυπι (πιίδδο ε ΐ3ΐ6Γβ
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δυο υηο βχ οοιηίιίΐιιΐδ, αάηίΐεηΐε ςυοςιιε Απ:Ηε1αο ΐυηο οοιηίΐε Οπεηΐίδ, ηεε ηοη ει βο ςαϊ
ΡΗοεηίοειη ρΓονίηοίαιη £υΐ>εΓπαοαΐ) οοη^Γε^απ ίαβεΐ

'
; 17:

' Απ:ηε1αιΐδ, ςυί ουιη ααείεπδ
εχ ρΓαεεερίο ΙπφβΓαΙοηδ οοηείϋο ρΓαεδίάεοαί' (Γεβουεδ Αιη. ΓΙΌΠΙ Ηίδ εηετηϊεβ); Υίΐα Αηοη.
Α/Λ. (Μί§;ηε, Ρ. Ο., XXV), § 12 : Άρχίλαον τοιγαρονν άνδρα των αΰτώ (ΐΗε ΕπφεΐΌπ) συν^στίων
και όμοφόρων ΓΙ. ομοφρόνων ?Ί, άμα και ΝοΊΊ/ω τότί Φοινίκης άρχοντι, κατά ζητησιν των τοιούτων (ΚττιμτΓΚ;

§ 14 · Απ:Η. ΚΙΥΟΝ ΑΐΗ., ην δί Άρχί λαοί οίτοί τοί κριτηρίου μ(ν προίστώι' τάλλα δί και σωφρονίστατ»!
και (τποικί'οτατοΕ, και ίίττίϊν ίκακώτατοί, « 8ί που και θανάτου δί'οι καταφρονΛν ετοιμότατοι ; ΡΗοΐίυδ,
Λΐΐι. Υίία (Μί{*ηε, Ιοη. ^^^.\§ 6 : προχ(ΐρίζ(ται το βασιλικον βούλημα άνδρα συνίστιον και όμόφρονα
Άρχίλαον όνομα, και συν αντω τον Φοινίκης άρχοντα συν(δριάο~αι Τ€ τοις ττίρι ΊΖνσ*βιον, και συϊ'δια-

σκίψασίαι α κατά του Αθανασίου συνισκίΰαστο ; §7 (Γβκουεδ ΑΐΗ.); ΜείΕίρΗΓΕδΙεδ, ΑΐΗ. Υίΐα
(Μϊ^ηε, Ιοπι. «'/.), § ι (δίΐιηε αεοοαηΐ α5 ΡΗοΐίιΐδ) ; § 8 (πεβαυεδ ΑιΗ. ; ην γαρ και του κριτηρίου
<'-·'-','\ "ν, και τί( αλλά ίΐτΐ(ΐΚ(σΓατθίί και δυνατοί τ^ϊ κρατονντι άττολογησασθαι, ΐϊπου θί και &ιράτον

πίριφρονήσαι ίτοιμο:). Α11 ΐΗεβε αυΛοπΙίεδ, εχοερί ρεΓΗ»ρδ δοοΓαΙβδ, &Γε δυκρεοί, ΓΟΓ [Ηβ
ίΐοοουηΐδ ΐΗε^ §ίνε οΓ ΐΗε 8>·ηοά οί Τ)τε απέ (ΙεΐΏοηδίΓ^Ιχ ϊη3θουΓαΐε ίη ν»ποιΐδ ροίηίδ. Ιη
\νΗ&ΐ ιΗεχ δ»}' οί ΑποΠεΙαυδ ϊΐ ίδ εεπαΐηΐγ Γ&Ιδε Λαΐ Ηε \ναδ ρΓεδΐιίεηΙ οΓ Λε δ^ηοϋ ; ΐΗαΐ
ροδΐιίοη \ναδ οοουρίεά ϊ>γ ΐΗε Οουηΐ Οίοη}·δΐυδ, 3δ αρρεαΓδ, ε. ζ., ίτοπι ΑίΗ&η., Αροΐ. ^. Α^.,
ζ8, 71, 72, ?8ίϊ·, 3ηά ιΗεΓε ΪΒ ηοίΗϊη^ ίη ΑΛαη»δίαδ'δ αοοουηΐ ίο ίηάίεαίε ΐώΐ Ηε \\&Α
οοΐΐεα^ιιεδ. Οοπιιηοη Ιο Ά\\ ΐΗε αοοουηΐδ, Ηο\νενεΓ, ίδ ΐΗε ίαοί ΐΗαΙ Απείιείευδ νναβ α πιαη οΓ

Ιιί§1ι Γίΐηΐί, Άηά ΐΗαΙ Ιιε Λναβ οΓ δεπ-ίοε ίο ΑιΗ»η&δίνΐδ ; »11ΐΗε 3ϋΐΗθΓδ ζκ νεΓ}· ίΈνουι-αΜε ίο
Ηίαι, εχοερί ρεπη^ρδ Ρίιοΐίυδ (κεε § 7 οί Ιιίδ Ι-ίΓε). ΤΗε ΑΓοΙιεΙίϋδ οΓ 1914 λναδ α ρ&πίδίΐη
οΓ ΑΐΗαηαδίυδ, Ληά \ναδ ίηνοΐνεά ϊη Ιηε άίβρυΐε ννίΐΗ ΐΗε Μείεΐίαηδ αη(3 ΕιΐδεοΪΕΠδ ; αηά ίΐ ίδ

νεΓ^ ΐεηιρΐίη£ ίο ίάεηΐίΓ^ Ιιίιη \νί[1ι ΐΗε ΑΓοΠεΙ^υδ οΓ ιΗε ϊιίετ&τγ ΐΓαάίΐίοη &ηά ϊη 1. 33 ι°
Γεια του [ϋπαηκοΟ. ΟΓ οοαΓδε ίΓ 1\11ίη

κι-, ίδ οοΓΓεοί ίη ηΐ3ΐίίη£ ΑΓοΗεΙαυδ Οοηιεδ Οπεηΐίδ ΐηβ
ίίΐεηΐίβααΐίοη ίδ ίηιροδδίΐίΐε, οιιΐ Κυβηηδ'δ αυΛοπι^ ίδ δηιαίΐ. Αδ τε§;;ιπ1δ ύπατικοΰ ίι ίδ αη

οβ]εοΙίοη Ιη»ΐ ΑΓοηεΙαυδ αηά Ηΐδ οοιηραηίοηδ \νετε αιτεδίεί ο>·
'
Αρα ]οΗη

'
; ΓΟΓ ενεη ίΓ ΐΗίδ

ίδ )οηη ΑπΛ^ρΗ (1
.

34> η·) ϊ
[ ί8 ηο£ Η^βΐχ Λαΐ Ηε \νου1(1 νεηΐυΓε ίο αΓΓεδί Ά Γοιιιιιίαη'ί. Ιι

τη3.γ 1>ε ΐΗαι ΟΙΙΓ ΑΓθΗε1»υδ, α ραπίδαη οΓ ΑιΗ»Μδίνΐδ, Ηαδ 1>εεη οοηΓυδεά ί>γ ΐΗε \νπΐεΓδ

ςϋοΐεά λνίιΗ αηοΐΙιεΓ Αι-οΗεΙιιΐδ, α εοηϊΗίαη'* αηά ρεΓΗαρδ Οοπιεδ Οπεηιίβ. ΤΗεΓε λναδ

Ά \νε!1-1ίηοννη ΑΓοΗεΙίΐυδ, ΒίδΗορ οΓ Ο&δοΗίίΓα ίη Μεδοροΐαηιία, \νηο \ν&δ αοΐίνε ίη ιηε οοη-

ΐΓονετδχ \νίιΗ ιΗε ΜαηίοΗ&εαηδ (δεε Ηε^εηιοηίυδ, Αεία Ακύίΐαί, εά. €. Η. Βεεδρη, Οη^Η.
ΟΛη'ίίί. &·ύη//!ί., Ι,είρζί^, 1906); βιιΐ Λεπε ίδ ηο τεαδοη «Ή&ίενεΓ Ιο οοηηεοι ηΐπι ^νίιΐι
Αΐηαηίΐδίιΐδ. ΤΗε Αραπείαυδ ό κόμη! οΓ ΑΛαη., Υίΐα Αηίοηϊί, 6 1

,

τηζγ οε ϊ(1εηΐίθΕΐ λνίιΗ ιηε
οΓ ΐΗε Τ)·ι·ε ΐΓίκΙίΐίοη, δίηοε Ηε Ηαά οοηηεχίοηδ \νίΐΗ Ι,^οάίοβα.

33- Άία>·[ασίου το]0 νίοϋ Καπίτωνοϊ : ιΗε ΙεΐΐεΓ \ν1ιίοΗ ιΐιε Οουηοίΐ οΓ 5ϊΓ<1ίοα (Α
.

η. 342
Ιο Ε. 8αΗ\ναΠζ, Ο. Ο. Ν., 1904» ρ· 341· Ι9Ιι> ΡΡ· 5Ι5^·> οη ι^ε οίηεΓ 1ι»η<3

ρ
.

55 &η£1 ηο1ε τ3^> »(1ηεΓεδ ίο ΐΐιε άαίε 343) ^Ί^Γεδδειί ίο Ιηε ΟΗιίΓοϊι οΓ
Αΐεχαηάπα τεΓεΓδ ίο ΐηίδ ρεΓβοη ίη Λε Γο11ο\νίηρ; ΐεπηδ (ΑΐΗαη., Αροΐ. ^. ΑΓ., 40): ί·γνωμ*ν
ότι και Άφθόνιοί και Αθανάσιο! ό Καιτίτωνοί και Παϋλοτ καϊ ΠΧοντίων, ο

ί

συμπρισβΰτιροι ημών,

συσκίυην και αυτοί πίπόνθασιν ΰττοτων περί Είισεβιον, ώστί τοΰί μίν (ζορισμου π€ΐραθηναι, τους δϊ και
θανάτων άπειλία διαπιφευγίναι ; οΓ. § 17, αιί βιι., \νΗεΓε ΐηβ δ/ηο(1 οΓ ΑΙεχαη(1π3 (Α

.

ο. 339
3θοθΓ(1ίη§; ίο Ι^αιιοηεΠ, ρ. 50; 33® ΐη Α. ΚοοεΓίδοη, Νκακ αηά Ρ.-Ν. ΡαΐΗιη, ίν

,

ρ
. Ιχχχνί)

8ΐΛΐ6δ : κηι γαρ καϊ πρισβΰτίροι τη! Ά\(ξανορ(ίαί τίσσαρα κατ' ίκίΐνον τον καιρόν [ΐΗε δ^ηοά οΓ

Τ)Τε], καίτοι μηδί ιΐ! Τίιρον (ζιλβόντα, ΰπιριιμιοι παρ1 αυτών γίγόνασιν. ΡΓΟΟίΙ)!^ ίΐ \νϋδ ΐΗίδ

ΑΐΗίΐηαδίυδ \νηο, »δ & Γε11ο\ν-<1εααοη \νίιΗ ιΗε δαίηΐ, δΐ£ηε<1 ιΗε οίΓοιιΙαΓ ΙεΙιεΓ οΓ ΑΙεχαηάεΓ,
Μίρ;ηε, Ρ. Ο., χνίίί, 572~82. Ιΐ αρρε^Γδ ΓΓΟΠΙ ιΗε ρ&δβα^εβ ςαοΐεά αοονε ΐηαΐ ηε \ν&8
εχίΐείΐ ΑΙ ιΐιε 87ηο(ί °^ Τ/Γε, αηά ίΐ π\3.γ οε ίηΓεΓΓεά Λαΐ ιηε τεαδοη ΓΟΓ ιΗίδ ναδ Ηίδ ρΓΟ-
αεε<ϋη§δ ΓεοθΓ(1ε£ΐ ίη ιΗε Ιεχί. Ιι ίδ ο/ ηο ηιεαηδ ίηιροβδίοίε ιΗαΐ ιΗε ΐΗΐΓά ρεΓδοη, \νηοδε
η»πιε ίδ Ιοδί ίη ιΗε Ιαουηα ίη 1. 33, Νν38 οηβ οΓ ιηε ΐηπεε πιεηΐίοηεά αίοηο; ΛνίιΗ ΑΐΗ&ηαδίυδ
βοή οί Οαρίΐο 07 ιηε Οουηοίΐ οΓ δαηΐίαα. Αδ ΓΟΟΓΠ Γηυδί οε Γουηά ΓΟΓ 3

. ηαπιε ΟΓ ερίΛοΙ
αΓίεΓ του αηά ΓΟΓ καί, Παύλου δυίΐδ ιηε δραοε 1>881.

34· άποσπάσί : 8εε 1
1
.

29~32, η·
άπα Ίωάννην : ίι δεεπίδ Ηί^ηΐγ ρΓοοαοΙε ΐΗαΙ ΐηίδ ί

δ ιΗε Βίδηορ ]οΗη ΑΓαΗαρη, Ιηε ΙεαάεΓ
οί ιΗε Μείεΐίαηδ αΓίεΓ Μείεΐίυδ'δ άεαίη ; δεε αοονε, ρ. 40. Ηε \ναδ ρΓΟοαοΙ^ αοΓοαά αϊ
ιηίδ ιίπιε, ΓΟΓ ηε \ναβ ρΓοηιίηεηΐ ίη ιΗε ρΓΟοεεάίη^δ οοηηεοΐεά \νίιΗ Ιηε δγηοά οΓ Τ}τε, αΓίεΓ
\νηίοΗ Ηε \ναδ οαηίδΗεά οχ Οοηδίαηΐίηε. ΕρίρΗαηίυδ δίαΐεδ ιΗαΙ αΓίεΓ ιΗε ΓαίΙϋΓε οΓ ΙΗε
πιίδδίοη ίο ιΗε ΕπιρεΓΟΓ (δεε αοονε, ρ. 41) ΑΓοΗαρΗ αηά Ηίδ οοπιραηίοηδ βρεηΐ δοηιε Ιίπιβ

(^ρονοτρι/δ^σαι) αϊ Οοηδίαηΐίηορίε αηά Νϊοοπιεάία, ννΗεΓε ΙΗε/ οοηοΐαάεά ΐΗείΓ αΐΐίαηεε λνίιΗ
ιΗε Ευδεοίαη ραΓΐ)Γ. Αδ ροίηΐεά οαΐ αοονε (ρ. 55), Ιη'5 αΐΐίαηαε εαηηοΐ \νε!1 οε εαΗϊεΓ
ιΐιαη 33°· ΑΓίεΓ ιΗε πτδΐ θΓεα1?-άο\νη οΓ ιΗε ΑΓδεηίιικ αηά ΙδοΗ)ΤΛδ οΗατ^εδ ιΗε ΕιηρεΓΟΓ

Κ 2
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δΐιπίΓηοηειί ΑΓοΗαρΗ ίο οοικί (Αίπαη., Αροί. ^.ΑΓ., 70); βηά δίηοε Ηε \να8 αοΐίη^ ίη
«'ίΛ Λε ΚΙΙΜ !,ιι.ιη>5εΓθΓε αηά <3υπη£ Λε 8}·ηο<1 οί Τ>τε ίι δεεπίδ ΙΊί^γ Λ3ΐ ηε τεπιαίπεά
ίη Αδΐ3 ιίΐΐ ίί πιεί. Ιί ΛεΓεΓοΓε 1914 \ν3δ ννπιίεη ίη 335 '1 '5 η3ΐιΐΓ3ΐ ίο Άηά ΑΓοΗαρΗ αϊ
Αηιίοεη (8εβ Ηοννενεπ ηεχΐ ηοίε). ΤΗ&Ι Ηε Ϊ5 ηοϊ οίΐΐΐεά ΒίδΗορ ί$ ηο άΜίίουΙΐ}7. Ιη 1. 6 Γ.
Ιδ33θ ίδ §πνεη Ηίδ ιίΐΐε ϊη οπΙεΓ Ιο ίάεηΐίίΫ Ηίηη, 5υΙ Οιΐΐίδΐιΐδ'δ οοΓΓεβροηάεηΙδ <3ου5ΐ1εδδ

1ίηε\ν 311αβουΐ ΑΓοΗαρΙι. ΡΟΓ άπα αρρίίειΐ ίο α ΒίδΗορ βεε Ρ8Ι. ίϋ, 2 16, 4 ; Οχ^. χνί, 1900,
5; 19^7) 3 ("83» ίη ι^6 βΓ51 ί«'° ε^δβδ Ϊ3 εςυίναΐεηΐ ίο όπα). ΜΓ. Οηιηι 3(1(1δ ΐΗαΐ άπα ίδ
Λε Γε^υΙϊΓ αηά ίην3Π£ΐ51ε ιιβε ίη Οορίίο, \νΗεΓε ϊί ρΓΒΟΐίο&ΙΙγ := άββά. Ιι Ϊ5 οΙε&Γ ΓΓΟΙΤΙ ιΗε
οοηιεχΐ, ϊί ιΗε ρϋηοΐυαίίοη ζάορίεά ϊδ οοΓΓεαι, (ι) ΐηαΐ ιΗε ιΗπεε Αιηαηακΐαηδ \νεπβ ηοΐ ΑΙ
Αηΐίοοη, (2) Ιη&ΐ ιΗε}' \νεΓε ίη Αδϊα, ηοΐ Ε^·ρ[, ζηά ρνοΙ)Ά\)\γ ηοϊ ν&τγ ίαπ ΓΓΟΠΧ Αηΐίοοη.
Μ&οίΓίυδ τη&γ &1κ3.άγ Ιιανβ 1>εεη (αίςεη ίο Τ/Γε ; ΟΓ ροδδίΐ)!^ Ηε \ναδ (η ΓΟΗ!( ΐΗίιΙιεΓ, ϊ. β.
ρΓεδυηιαΙιΙ^ ίτοιη Νΐοοπιεόϊα ΟΓ βοιηε οίΗεΓ ρΐ&οε ίη Αδίβ. ΜΙΠΟΓ, »ηά δο τη&γ 11 Λε ηιοπιεηΐ
Η&νε οεεη ηεαΓ ΑηΐίοοΗ ; 1>ιιΐ Τ}τε ίίβεΙΓ ίδ ηοΐ Ιοο (&τ ΓΙΌΠΙ Αηΐίοοη ίο δΐιίι ιΗε οοηΐεχί.
Αΐηαη., Αροί. ^. ΑΓ., 17, ςυοιεά αοονε (1

.

33> η·)> '5 ηο\νενεΓ α^&ίηδΐ Λε δυρροδίιίοη
ΐΐιεχ \νεηΙ Ιο Τ/πε.
«V Άντιοχΐα : ίΐ ίδ οΓ οοιίΓδε οοηοείναίιΐε ΐΗιΐ Λε οοΐοη δΐιουΐιΐ 5ε ρΐαοεά »ΓΐεΓ Ί

ιΐιυδ ηΐΛΐίίη§; )οηη §ο Ιο Αηΐίοοίι ; 1)ΐιΐ Λε ΟΓάεΓ Λίδ \νου!(1 ίηνοΐνε ίδ ηοΐ δο Ιίΐίεΐ^ ίη Ιηε
«τίΐεΓ οΓ ουπ ΙεΙίεΓ 3δ ΐΗαΙ ίΐ(1ορΐε(1 ίη ιΐιε Ιεχί.

36. καί . . , ϊξω : ιΗε ιηε&ηίη§; ί
δ

αρρ&ΓεηΐΙχ ιΐιαΐ ί
ΐ \ναδ ΑΓοΙιεΙαυδ \νηο \νιβ οοηνε7Ϊη^

ΐΐΐε γράμματα Ο111οΓ Ε^Ρ'- δίΓΙΟΐΙ^, δϊηοε ήσαν γράψαντιε ΓεΓεΓδ ΙΟ ΐΐΐε ΙηΓεε, ΐΗεδε γράμματα
«Ηουΐά 5ε ΛεΐΓ ο\νη, 5ϋΐ ίΐ τι\3.γ 5ε Βΐαδρεοΐεα1, εδρεοίαΐΐχ ίη νίε\ν οΓ 1

.

37 ϊ·
> Ιηι1 Ιηε)' ^^Γε,

ΟΓ ίηοΐαάεά, ΙεΙΙεΓδ (ρεΓηαρδ α αΪΓουΙαΓ ΙεΐΐεΓ) οΓ Αΐηαηαδίυδ ΗίπίδεΙΓ.

36 Γ
. ό θ€οι . . . ϊξω : Ά\ν^.\\&τά\γ ριιΐ, 5υΙ ΙΗε Γε^1ίη§;δ, \νίΐ!ι ιΐιε εχοερίίοη οΓ ιΗε Ιννο

άοΐΐεά ΙεΙΙεΓδ, δεεπι ςειΊ&ίη, αηο" Ά Γεαδθη»1>1ε βεηδε ίδ §ίνεη ί
ί «·ε βυρροβε ΐηε νντίΙεΓ ίο

πτιεαη, ίη εΗεοΙ, ' 3. ^οο<1πάύίίηςε !
' ΤΗε ΐΗΓεε \νβηΐ αοτοΕίοΙ ννίΐη ΕΙ ηεί^Γίοϋδ <3εδί§;η, 1>αΙ

ιΗε τεδίιΐι Λναδ Ιΐΐ3ί Ιΐιε>' \νεΓ8 ίίΓΓεδίεά &τιά ιιηαΜε Ιο Γείυτη, ηινιοΗ ίο ΙΗε ίηεοηνεηίεηεε οΓ
Αΐΐιαηαδίυβ (1

.

37 ί·
)
Ί 1'16 ^νΐιοΐβ αίΓαΪΓ ΛΥΛΒ Γε&11}'ρΓονϊόεηΙίίΙ.

38. ΡεΗιαρδ (καϊ) δΗουΙά 1>ε ίηεεΓίεά »ΓιεΓ σνικσχίθη, 1>υΐ ιΗε ίΐΙίΓυρΙ, (Ιίδοοηηεοΐεά
οΐίΐιΐδεδ αΓε ηοϊ βυΓρπδίη§; ίη ΐηε 8(>Ίε οΓ ιΗίδ \νπΐεΓ.

πολλαχώί :
' ίη ηιαη^ \ν&)'δ

'

δεεηΐδ ίη3ρρΓορΓΪ3.ΐε ; ρΓοβηβΙ}· ιΗε \\τίΐεΓ η3(1 ίη Ιιίδ πιίηά
πολλάκΐί.

4ΐ. βονλόμινα! : ιΗε Ιαδί ΙεΐΙεΓ Ιοοίίδ ιηοΓε Ιίΐίε υ ιΗ3η ί, 3η<1 νεη' ροδδίΙ>1}' θουλο/κΊ-ον
\\'3δ λνηΐΐεη. Βαΐ ά[π]ο8ΐ}/ιή[σ]α[ι] ί

δ Η^εΙίεΓ βΓίεΓ ίΐ ιΗαη αίτοϋ. Τηε δεηΐεηεε ρκ)1>3ΐ>]}'
εηάεά \νίΐη άποδημήσαι. ίγραψα οοιι1<35ε τεαίΐ 31 είιΗεΓ [Ηε βτδΐ ΟΓ ΐΐιε δεοοηά ψ> ί'1" Λβ
ΐΓ3εεδ ϊίιεΓ ΐΗε βίδΐ πιΐςΗΐ 5ε μ ταΐηεΓ ΙΓΙΗΠ α. (ίνα δεεπίδ νεΓ^ ρΓθ5»51ε, ίΐηά ΐΗε ^εηεΓα!
δεηδε («ΉίοΗ Λν3δ δυ^ςεδίεά 5^ Ρπ>Γ. Ηυηΐ) οβη 5ε Γε§3Γο1εο13δ αΐηιοδί οεΠ3Ϊη.
42. ^κ(γ}κ€ΐ>: ενίάεηίΐ^ Α(Η3η3δίιΐδ ίδ ΐΐιε δυ5]εο(.
ίπίσκοπον : νζτγ ρΓθ5351ε, ΐΗου§Η ηο δίη§1ε ΙεΐίεΓ ί

δ

ςαίΐε οεΠ3Ϊη.

' Α Βίδΐιορ ', ΐ!ιου§;1ι
τι»ί ίδ ηοϊ 3(Με(1 ; οΓ. 1

.

43> πρ'&βντ*ρ>»'·

43· μακί'λλω : εΓ., ε. ζ., δοοΓ., ί, 3^ · το" '" Τ5 στο? μ°*£λλου ; 8ΐαά. Ρα/., χχ, 68 ν., ϋ
,

5-6 :

Άδ/)ΐανκ'ον καί τήι (Κ λ(|3όί στοά: και μακ«'λλου και στοάι (Κτί>{μακΐλλου ; Ι ΟθΓ., Χ, 25 : τακ το (V

44· άπ\ικίτ<ρ: ΐηε \\ΌΓ^ (οΓ., ο. «ξ., 1416, 23; 1485, 125, λνΙιεΓε ΙΗε ΓΟΓΓΠ «πλι/κτον ί
δ

ηηεαηδ ' οβηιρ ', Β,ηά Ιιεηοε δΐιουΐά 5ε δ}·ηοη)τηουδ \νί(1ι παριμβολή, 5υΙ ΙιεΓε ιΐιε ΐ\νο

\νοΓθ"δ 3Γε ενίάεηΐΐγ ιΐδεά \νί(Η 3 (ΙίίΓεΓεηΙ 3ρρ1ίοαιίοη. Τηειε ί
δ
,

Ηο\νενει·, 3 \νοΓθ! άττλ«ιτάριοΓ,

ν ΗϊαΗ άεηοΐεδ 3 δυ5θΓ(ίίη3£ε οΒΐοία! οΓ ιΗε εοηιηκηίαηαΐϊϊι (δεε )οΗ. Ι^γάυδ, Ώι Μα£.,\\\, 8
,

1 6
), \\Ίιο «·38 ΙιίπίδεΙΓ 3 ηιεπι5εΓ οΓ Ιΐιε Όυε3ΐ οφαιιη. Ο. ΚοιιίΙΙαΓό, ί,'αάηι. αν. ά( ΙΈ^ρΚ

Ιφζαηΐίηε, ρ. 42 (οΓ. Ρ. €ΛΙΓΟ Μ3δρ. ίίί, 67287, ίν, ι
,

η.) ΐΓ3ηδΐ3(εδ

'

£3π1ίεη ^ε ρήδοη '
, 5υΙ

Ηίδ Γιιηοΐίοηδ, 3δ ιίεήηεοί 5^ 1->·(1αί;,\νεΓε Γ3ΐΗοΓ ιΗοδε οΓ 3 Ιίρδΐ3ίϊ ΟΓ εοηδΐ351ε ; Ι^-άιΐδ εαΐΐδ

Ιιίπι ραβ&οϊιχη!. δίηεε Ηολνενεη, «·ηεη 3η ίηΐεΓΥ3ΐ εΐ3ρδε<ί 5ει\νεεη ΕΓΓεδί 3ηι1 ιΗε ορεηίη^
οΓ ιΗε οουΓΐ, δοπιε ρΐ3εε οΓ (Ιείεηΐίοη πιαδί 5ε Γουηά ΓΟΓ ιΗε οϋδίοάχ οΓ ρπδοηεΓδ, αηά δίηοε

ιΗε Ιίΐΐε ϋττλικιτάριοΓ ίη ιηε α5ονε δεηδε ίδ άίίίουΐι ίο 3οεουηΙ ΓΟΓ ί
ί άπλίκιτον πιοαηΐ ηοίΗίη^

5αΕ 'οΒίηρ', ίι ίδ 3 1ί1ίε1}'ίηίεΓεηι-ε (1ΐ3ΐ Ιΐιε ΙαΙίεΓ «ΌΓΟ" \ναδ 3ΐδο υδε^ ίο άεηοίε ϋ Ιοοίί-υρ
ΟΓ ρΐ3οε οί ΐεηιρθΓ3Γ}· οίείεηΐίοη. Ηεηοε Ιηε τεη(1εΓΪη§; ίη Λε ΐΓ3ηδΐ3ΐίοη. (?ΓθΓ. Η. δΐιΐΗΠ.

)οηεδ 3οεερΐδ Λε »5ονε ίηιεψΓεΐ3ΐίοη οί Λε χνοηΐ.)
φοιλακ,ν : ρΓο5α51>' α οίνίΐ ρΓΪδοη.

46 Γ
.

(ίχαριστώ . . . ΐίχ<ν : 3ρρ3Γεηΐ1>' ΗΠ ίηΙοΓ)εοΙε<1 ςίαιίδε, Λε πΐ3ίη δεηίεικε οοηΐίηαίη^
»[ και ; Ιιεηοε Λε ρυηοΐιηιίοη ίη Λε Ιεχί.
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47· ίττοίησιν . . . άπο&ημήσαι : ί. θ., ΐ33ηίδΗεά ΐΗεΠΙ ΟΓ 03υδε<1 [Ηεπί ΙΟ Οε ΟαηίδΗεά. ΤΗΪ8
ΐΠιΐδίΓ&ΐεδ ΐΗε ροχνεΓδ εχεΓςίδεά οχ ιΗε ΒίδΗορβ οί Αΐεχ&ηάπϋ.
48. "Κιμί . . . Ίουβίστι: : ιΗε Ιεχΐ ίδ ηοΐ δδΙίδΓαοίΟΓχ, 1)111αΐΐ Λβ δίη§1ε ΙεΙΙεΓδ βχοερί «/ι

αΓε οε«3ίη ΟΓ ρΓααΐίοαΙΙχ δο, &ηά ηο αΐΐεπιαίίνβ άίνίδίοη οί νοιάδ δυ££ε5ΐδ ΐΐδεΙΓ. ΤΗε

οο]εςΐίοηδ ίο ΐΗε Ιεχΐ 3Γε : (ι) ΐΗε υδε οΓ α δίη§υ!αΓ νβΓΟ ; (2) ΐΐιε 3\ν1ί\ν3Γ(1 ροβίΐίοη οί υίόι
Τουβί'στίΓ; (3) ΐΗε υηιΐδΐιαΐ Π3ΐηε "Εμα. Αδ Γε^απάδ ΐΐιε Ιαδί, α η&ιηε Έμην (αοευβ.), ηοΐ
ηιαΛεά 3δ οίουοιίυΐ, οαουΓδ ίη Ρ. ΐζγ. 37, ι (3Γ£Ϊ εεηΐ.), ουί ηο οίΗεΓ ίηβ&ηοε ίδ ΓεοοΓ<3ε<3ίη

ΡΓείδί§1ιε'δ ΝαηιιηΐΜΗ. ΤΗε ίίΓδΙ ΙεΙΙεΓ πυ^Ηΐ οε σ, 3δ (Ηε ΟΓΟδδ-δΙποΙίε Ηαδ αίπηοδί ννΗοΙΙχ
(ϋδδρρεαΓεά, 3ηά α\ εουΐά οε Γβαά ΓΟΓ μ ; ίν Ο*Γ,δυ^^εδίεά ο>· ?ΓθΓ. Ηαηΐ, ΪΒ ίιηροδδίΐιίε. Ιη
ΐΗε 'οπεΓ' οΓ Μείβΐίυδ οοουΓδ α ΒϊδΗορ Κπλι^ι· ίν Έρμίθΐ), ζηά Ίί \νε Ιαίιε Λε &ρρ3τεηΙ
Γβ\νΓΪιϊη§; οΓ Λε 1οη§ ι ίη μι;σα« »δ Λε υρδίΓοΙίβ οΓ *, Κάλκ οοηΐά οε τέζα ΗεΓε ; ουί Λε Γοπη
οΓ ΐΗε ΙβΐΐεΓ ·\νου!ά έε ςυίΐε ιιηΐίΐ^ε ιΐι&ΐ οΓ αηγ οιΗεΓ κ ΐη ΐηΐδ Ιι.πκΐ. ΤΗε υδε οί ίστίν ΓΟΓ
(Ισίν ϊδ ηοΐ αη ίηδυρεΓαΙ)1ε οο]εοΐϊοη ίο Λε Γε&άίη^ αάορίεά, »δ Οαΐΐίδΐυδ \ν&δ δΐιαίί^ ίη ΗΪ9
§ΓϋΓηΓη3Γ ; αηά ΐΗε Γοΐίολνίης «ΌΓάδ (ΓεΓεΓΓΪη^ ίο ΡεΙεΓ) ταζ,γ οε αη »Γΐ6Γΐηου§;ηΙ. «ΪΓ αϋτούί

ΐστιν οαη ε&δίΐ^ ηιεηη
' ίδ (ίί. αΓε) απιοη£ ιΗεηι '. ΤΗε ηαηιε Ύουβίστα (δυ^^εδίεά ο^ ΜΓ.

ϋπιηι ίη ρπείεΓεηοε Ιο του βίσηι, βίδΐ τεαά) οίοεδ ηοΐ δεεπι ίο ΟΟΟΟΓ εΙδελνΗεΓε, ουί ίδ ρΓΟ-
1>3.\>\γοοηηπηεά 1>γ 1Θ18 (αοςυΐΓεά δίηοε ΐΗϊδ οοΓηπιεηΕείΓ^ \ν35 ΠΓδΙ ΛνΓΐΙίεη), \νΗεΓβ ΐΗβ
ιι.ιιπι.· Π€τθυβίστίθ! (1

.

7
) 18 δίπίρΐ^ α Ι:!:;Μ ιιΐιικ· ΓοΓΓηαΐίοη ίΓΟΠΙ ΐΗε ΓεΓηίηίηε Ύουβίστι:

(1
.

-τία?); οΓ. ΡΓείδϊβΙιε, Ναηΐίηία/Α, ς. ν. Πιτοβάστί!. ΤΗε η&ιηε ρΓΟΟδοΙν εοηΐ&ίηδ ΐΗ»ι οΓ
ΐΗε §θ(ί(ΐ6δδ υο^δΐίδ ; οΓ. Γ. 1^1.ΟΓΐίϋιΗ, €αί. ο/ Όεη. Ραρ. ίη ίΗί }ο1ιη Κ^ΐαηάζ ΣιΊ>Γατ}', \\\,
2θ647 (Οπαπι). ΤΗεΓε ίδ & οοαΓί ιίΐΐε βίστη: (= Υαΐΐ!) ννΗίοΗ οοευΓδ ίη ΙαΐεΓ \νΓΪΐεΓδ,
ε. §. ΟεάΓεηιΐδ, ρ. 7600, 762 Α, 771 Α &'5>ου[ ιηε &αΡ 'η 'ϊ016 οεΙ\νεεη ΐΗε ΓοιιπΗ αηά ώε
εΙενεηΐΗ οεηΐυΓ^ ίδ 5ο £Γε&ΐ ΐΗβΐ ί

ΐ ίδ ΓηυοΗ οεΐΐεΓ Ιο τεαά Ύουβίστιι »δ α πάππε.

Πί'τροι- ί
δ ρΓοοαοΙν Ιο οε ίάεηΐίβεά \νίιΗ ιΗε Πί'τροΓ «V Ήρακλιοϋι οί Μείεΐίϋδ'δ

' οπεί'.

Ιΐ ίδ ΐΓυε ΐΗαΐ Η. Μ. Ο\ν&ι1ιίη (6"/«Λ'« ο/ Απ'αηίίαι, ρ. 7 11
)

βρραΓεηΙΙ^ ίόεηΐίβεδ ΙΗε ΙαίΙεΓ \νίΐΗ
ιΗε π«'τροΓ \ν!ιο δί^ηεά ιΐιε ΙεΐΐεΓ οΓ ιΗε Ε^-ριίαη ΒίδΗορδ οη έεηαΙΓ οί ΑΐΗαη&δίυδ ίο

Όίοη}'δίυδ ΛΙ ιΗε 8/ηοά οί Τ)τε (ΑΐΗϊη., Αροΐ. ^. Α^., 78-9), ^ηά ί
ί ΐΗίδ ίδ οοΓΓεοΙ Ηε ηΐϋδΐ

1>7ΐΗεη Ηϊνε Γη^άε Ηίδ ρε&οε ΛνίΐΗ ΑΑαη&δίιΐδ. Βηί Ηε ηια,γ Ηανε (Ιοηε δο αίΐεΓ, ΑΠΟ ίη

οοηδεςυεηοε οί, ΙΗε οαηίδΗπιεηΙ ΗεΓε ηιεηΐίοηεά ; αηά ίη αηγ οαδε ιΗε ηαπιε \νηδ α οοηιτηοη
οηε. ΤΗεΓε ίδ οεΓίαίηΙ^ ΓηοΓε τεαδοη, ί

ί Ά
.

οΗοίοε Ηαδ ίο 5ε ιτιαιίε, ίοΓ ίάεηΐίί^ίη^; ιΗε ΡεΙεΓ
οί ιΗε ' οπεί' \νίιΗ ιΗε Με1εΙί»η Βίδΐιορ οί!914 ιΗ&η λνίιΗ ιΗε ρ&πίδ&η οί ΑΐΗ&η&δίυδ \νΗο
δί§;ηε(1 31 Ύγκ.
48-50. Αη οοδοικε αηά (ίίβϊουΐΐ ρ&δδ^^ε, δίηοε ίΐ ίδ ο>·ηο Γηεαηδ αΙείΓ &1 (ίτ$1 δίςΗι

(ι) \νΗο τα ν/Λ,,,/,ί.ιάφηκαν οπίσω, (ί) \νΗο ιΗε ΒίδΗορ ιείεΓΓειί Ιο ίδ
,

(3) \νΗο ί
δ ιΗε δαο]εεΙ οί

τ(η)ρα, ΟΓ (4) «ην (Ηε Ιεανίη^ οεΗίηά οί ιΗε θΓε2<1πι&άε Οαΐϋδΐυδ'δ δυρρ!}' ίηδυίηοίεηΐ:. ΤΗε

ίηΐεΓρΓείΕΐίοη αάορίεά ίη ιΐιε ΐΓαηδΙβ,ΐίοη αηϋ οηΐίοδί ηοΐεβ ί
δ (Ιυε Ιο Ρποί. Ηυηΐ. Ιΐ ίηνοΐνεβ

ιΗε δυρροδίΐίοη Λ»ΐ ιΗε ΟΓοΙεΓ ίη ιΗε ΐεχι ίδ ί11ο§ίθ3ΐ 3ηά οοηίιΐ5ε<1 : \νΗ»1 Ιηε \\τίΐεΓ Γηεαηΐ ίο
8£ΐν ννΕΐδ : άφήκαν οπίσω δια τον επίσκοπο», Ινα μη (ξω άρθη αλλά τηρηθή μιτ' αυτόν. Βϋΐ λνΗο ίδ
Λβ ΒίδΗορ αηά Ηο\ν \ν&δ Οαΐΐίδΐυδ αΛεοΐεά θ}· ιΗίδ ? ΡΓοί. Ηυηΐ 3§τεεδ ίη άεοίδίνεΐ^ Γε]εοΙίη^
ΙΗε Ίάε& ιΗαΐ τον ίπΐσκοπον «'3δ ΑιΗϊηαδίυδ, \\Ήοδε εΐεοΐίοη \ν&δ ορροδεί 3ηά ίΐδ ναΐίοϋΐ/
ΐ3ΐεΓ ίπιρυ§;ηε(1 οχ ιΗε ΜεΙείΐΕηβ, 3ηά \νΗο ί

δ ηοΐ ε!δε\νΗεΓε §ίνεη ιΗε ερίδοοραΐ ΐϋΐε ίη ΐΗίδ

ΙβαβΓ. δοηιε δυοΗ εχρίαηαΐίοη 3δ ιΗε ίο!1ο\νίη§; τη&γ τηεεί ιΗε ο»δε : ΤΗε αΙεΓ^ν, &ο., οί
Αΐβχαη^πα δεεηι ίο Η3νε οεεη εηΐίίΐεά ίο 3 τε^υΙαΓ (ίΓεε ?) (ΙίδίΓίουΙίοη οί θΓε3<1, αηά
ΑΐΗ3Π3δίυδ τερεαίεάΐχ αοπιρίαίηδ ιΗ3ΐ άητ\η% Λε ΑΓΐ3η (1οπ)ίη3ΐίοη ΐΗε ΟαΐΗοϋοδ \νεΓε

Οί ΐΗεΪΓ ΟΓε3ά δυρρίχ, ε. ξ., Ηίίΐ. ΑΓ., ΙΟ: άλλουϊ (δήμ(νον, άλλω» άρτουί άφηρονντο
ιΗε Ιίπιε οί ΑΐΗαηαδίιΐδ'δ ΐΗΪΓά εχίΐε) ; 3 ι '· [Οοηδΐ3ηΙίυδ \νΓίΐεδ ίο ιΗε ρΓείεοί] Ινα τίως 6

σ'ιτοι άφαιρίθίί παρά Αθανασίου, κα\ δοθί] τοίί τα Άρτιου φρονοϋσι ; οί. ϊύ., 54> ^3, Αροΐ. άί

/α§α, 6, Ερήΐ. (η^εί. 3ρ. Μί^ηε, χχνί, 1338 Α. ΤΗίδ ΟΓεβά δΐιρρίχ ίη ε3οΗ άίγ «·33 ηο
όοιιοί υηΰεΓ ιΗε υΙΐίπίΒίε ΟΟΠΙΓΟ! οί ιΗε ΒίδΗορ ; οαΐ ΑΐΗίΐηαδίυδ ^3^ \νε!1 Πίνε ί^ηοΓεά ιΗε
Μείεΐίβη οΙεΓ^ν- ΤΗεν 1)3θ1ρεΛαρβ 3 δρεοΐ3ΐ δυρρίχ, τη&ηΆ§εά οχ οηε οί ΐΠεπίδεΙνεβ ; 3ηά
λνΗεη ΐΗβ δενεη ΒίδΗορδ λνεΓε θ3ηίδΗε(3, ΐΗεχ Ιείΐ £Ηε ΟΓεαά ίη ιΗε Η3ηάδ οί

' ιΗε ΒίδΗορ '.

Ιί ΐΗίδ \νΐδ Ιδ3Εθ Ηε πΐ3ν Ηανε τείϋΓηεά οχ ΐΗίδ ιίπιε Ιο Εείοροΐίδ &ηά οεεη υη3θ!ε ίο δυρρίχ
ΙΗε Α1εχαηάπ3η Μείεΐίβηβ; ουί ννε Ηανε δεεη (11. 7

>

25 ηη·) ιηα1 ΛβΓβ ί
δ δοηιβ ενίίΐεηαε ίοΓ

δυρροδίηβ ΗεΓ3ίδ€ϋδ ίο Ηανε οεεη Ά Μείεΐίϊη αηιί-ρορε. ΤΗίδ ρ3δδ3^ε βίνεδ ιΗε ί<3ε3
ίϋΓΐΗεΓ δυρροΓί. Το Ιαΐίβ Ηίηη 3δ τον ΐπίσκοπον δυίΐδ ιΗε οοηΙεχΕ εχοείΐεηΐΐχ 3η<1τεπιονεβ £ΐ!1

άίίτϊςυΐΐχ 3δ ίο Οβίΐίδΐυδ'δ τεςιιεδί ίοΓ θΓε3<3. ΤΗε δεςιιεηοε οί ΐΗου^Ηΐ ί
δ ιΗεη : ΗεΓ»ίδουδ

Ηαδ οεεη ίηιρπδοηβο! ΐίΐΐ ΐΗε 28ιΗ (Οαϋίδΐυβ \ν3β δΐίΐΐ υη3Ϊ>1ε ίο ^εΐ 31 Ηίιη ; 1
.

25), 3ηά δενεη

ΒίδΗορδ Πάνε οεεη θ3ηίδΗεά. ΤΗιηβη Ηεΐρ υδ ννίιΗ ΟΌΓ θΓε3ά δυρρίχ ; ίοΓ ΐηεχ (ΐΗε
ΒίδΗορδ) Ιείΐ ΐΗείΓ δυρρίχ ίη ΗεΓ3ίδθϋδ'δ Ηαηάδ (&ηά Ί
ί ίδ ιΗεΓείοΓε ίηαοοεδδίοίε ίο υδ)
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5οΗ\ν3Γΐζ, Ο. Ο.Ν., 191 1, 482, ίοοί-ηοίε, ίηίεΓδ ΓΓΟΠΙ Λε λνοΓάδ οί Λε Ε^'ρΐίαη
(ΑΛ3η., ΑροΙ. αά ΑΓ., 18 : Λ3ΐ Λε Απβηδ λνεΓβ δεείίίη^ τη: ϊκκλησ-ία: ,;</,·,λ,',τΛιι το» σίτο»
προφάσα τη: διαβολή! καί Άραανοΐ: παρασχιϊν) ύΐΛΐ Λε εηεπίϊεδ οί ΑΛ3η»δίΐ3δ

' η3Ϊ>εη

ΛναηΓδεηείηΙίοΗ ίίβεΓ ΥεΓδίιοΙιε ϋεδ ΑΛιηαδίυδ 1)εδο1ι\νεΓϋ ίηηεη Εΐΐκ Απ&ηεπι . . . (ϋε αηηοηαί
ζα εηΐζίεηεη.' Τηβ ϊηΓβΓεηοε ίδ ρεπΗηρδ ΓΠΟΓΟ Λ»η Λε \νοπ3δ οαη βε^Γ, βιαΐ ΐΐιε ρΓεβεηΐ
}:·;ί:~Η,!ψ·τη&γ §ΐνε ϊΐ βοπιε ευρροη. \Υε 1<ηο\ν (ΑροΙ. αά ΑΓ., 18) Λαΐ ΑΛ3η3δίιΐδ
λν38 30θυδε<1 οΓ δε11ίη§; ΓθΓ ηίδ Ολνη 3(3ν3ηΐ3§ε (πιπράσκων και (ΐι το ίδιον άποφιρόμαιο!) ΟΟΓΠ
βίνεη, ιιηοΙεΓ α βεςυεδί οί Οοηβίίΐηιϊηε, Ιο Λε \νίάο\νδ οΓ ΙΛΟ^ αηά Ε^ρΐ ; »ηά ϊΐ ϊδ αίδο
ηοΐε^ΟΓίΗ/ Λαΐ ΐΐιε αοειίδίΐΐίοη ΛνΗϊοΗ, αίΐεΓ ΐΗε δΐΐαοΐι 31 ιΗβ δ^ηοά οί Ύγκ Η»ά 1)Γθΐ4εη
(Ιοννη ο\νίη£ ίο ΗΪ8 αρρε&1 ίο Οοηδίαηιϊηε, Ιεά ίο Ηΐδ βκΐ &&ηίδΙιηιεηϋ, λν·3δρΓεοϊδεΙ^ ΐΗαΙ οΓ
ιϊΐΓε3ΐεηίη£ ίο 1ιοΙ<3υρ ΐΗε Ιιηρεπαΐ οοπι ίίεβΐ (ΑροΙ. ^. ΑΓ., 87). Ιΐ ίδ α Ηΐΐΐε δυΓρπδϊη§;
Ιΐιαΐ Οοηδίαηΐϊηβ, \νΗο Ηίά τεοείνεά απιρίε ρΓοοΓδ οΓ ΐΐιε δΗ3τρ ρΓαοΙΐοεδ οΓ ΐΗε ΕυβεΒίϊη
ραΓΐ}', δΗουΙά Η&νε ΐηδίαηΐΐχ ΟΓεοϋΐεά ΐΗίβ ηε\ν αεευδ3(ϊοη 3ηά 1)3ηίδΙιε<1ΑΐΙΐ3η38ΐυ8 υηΗε&Γά

(Ιθ€. (ίί.), ΐί ΐΗεπε Η3(1 1>εεη ηο Γουη(ΐ3ΐίοη ΓΟΓ ΐΐιε οΗ3Γ§ε.
51. ΡΟΓ ΐΗε ρΓίεεδ οΓ \νΗεαΙ 31 ΐΗΐδ ρεΓίοά βεε Α. 8ε§;Γε, Οικοίαζίοηί ηοηιΙαΗα,

ρρ. 104-5- ΤΗε οεΓίαϊηΙγ <33ΐε<1Γ3ΐεδ ΐΗειε §ίνεη 30ναηεε ΓΓΟΓΠ ι ΐαΐ. 4,οοο <3τ.ίη 314 Ό
24 ΐαΐ. ίη 338 (Λε τείεΓεηοε δΗουΙά 5ε Ιο Ρ. Οχχ. :, 85, οοΐ. ϋί = Ι,οηά. 760), ΛνίιΗ Γ3ΐεδ οΓ
40 (ιηίδρΓίηΙειΙ

' 2ο ') 3η<126 (αϊ. ΓΓΟΠΙ Πνο αη<33ΐεά ΚϊίηεΓ ρ3ρ>τΐ. Τΐιε ρπεδεηΐ Γ3ΐε ·\να3
ο1ε3Γΐ/ τε§;3Γ(1ε<133 ΗίβΗ ; ϊιυΐ Λε ν3ΐυε οΓ Λε εόίη3£ε \ν3δ όίΓορρΐη^ νεΓ^ Γ3ρί<3ΐ7 31 ΛΪ3
ΐίπιε, Ληά 3 τίδε ΓΓΟΠΙ 14 Ι3ΐεη1δ (3η<1Λ31 3 Ιιΐ§Η ριϊοε) Ιο 24 Ιιείννεεη 335 &η(^338 ίβ ςυϊιε
ροδδίοΐβ.

5ζ. ΐΐραναΰν : ρΓοοιϊιΙ^ Λε 83πιε η3Γηε 3δ Λε ΐΐραοϊι (λνΗίοΗ ΡΓβίδί^Ιίε, ΝαηκηΙαοΗ, ί.ν.,

εςυ3(εδ \νΐΛ Προοίϊ) οΓΡ. Οχ>'. νί, 996 (Α. η. 584); &· Οκγ. χνΐ, 1896, 9 (Α. ο. 577)ΐ 194ι>
2 (6ΓΛ εεηΐ.), 3ηά δεε ΐοο €ι\ιτη, Οα/αί., ηο. 557» "ΡΜΊ 3ηί1 ηο16 1ηεΓε. Τηε ΛίΓά ΙεΐΐεΓ
οουΐίΐ εςιΐΒΐΙ^ \νε!1 1)ε τεΕίά Γ, 5υΐ Λε α οί χώραι ίη 1. 42 ϊβ νειχ δίιηίΐ3Γ. Αρρ3Γεη11χ ΡΓαυοιίδ
\ν·3δ Λε Ηε3^ οί 3 οοηιπιαηί[)' οΓ Μείεΐϊ&η Γηοηΐίδ. Ηε ϊ$ ρπΐιαρι ϊ<ίεηΐίς3ΐ \νίΛ Λε Ώρωοίί
ι.) 1913, ίο, 2ο, βυΐ δεε ηοίε Λείε. δενεΓβΙ οΓ Λε η3Πΐεδ λνΐιϊεΐι Γο11ο\ν ΟΟΟΙΙΓ ίη Λε τεςοκίδ
οί Λίδ ρεΓΙΟ(1 (ε

.

^., ΕρίρΗ., Αάν. Ηα(Γ., Ιχνϋί, 5, Πίεηΐίοηδ Παφνοΰτιο! ΤΙΓ μίγαϊ άνήρ αναχωρητή:,
και αϋτί>! νιο: όμολογητρία: τυγχάνων, ππραψάμίνο: κα'ι αϊιτο: ποσά: τη: ομολογία:, 3ΠΊθη£ Λε
Μείειίαηδ ; δεε Ιοο 1. 56, η., έε1ο\ν), βυΐ ί<3εηΐίπε3ΐίοη οη Λε δοοΓε οί δϋοΗ οοπιπιοη ηαηιεδ

ίδ 1ΐ3Ζ3Γ(3οιΐδ, 3ηά Λεπε ίδ ηο τεβδοη Ιο βυρροβε Λ3ΐ 3η}' οί Λεδε ρεορίε νεΓε οί &ηγ
εηιίηεηοε. ΤΗοβε λνΗοδε η3Γηεδ 3Γε ρΓεοεοΙεά \>γ άπα τηαγ 3115ε Γε§3Γϋε(1 38 ρπεδίδ.
53· Όρίαη>α: ρειη3ρδ Λε λνπΙεΓ οί 1917 (δεε 1

. ιδ Λέτε). Αΐεο πιεηΐίοηεά ίη
1Θ22, 14.
54- Ώαπνούτιν : 3ηοΛεΓ ρεΓΕοη οί ΐΐιε η3πιε οοευΓδ οε!ο\ν ίη 1

. 6ι. 5ο Ιοο ΛεΓε 3Γε
1\νο ρεορίε δο Ο3ΐ1ε(1ίη 1Θ18, 7. 8

. Τηε δεοοηά ίη 1918 \ν3δ ίΓοπι Αηίαεοροΐίδ ; Λε βτδΐ,
ΛεΓε αηά ΙιεΓε, ^137 βε Λε άε3€θη οί Ρ3πιίηρεδΐ3 \\Ήο οεουΓδ ίη 1918, ίο.
άπα Τρύφωνα: 3ΐδΟ ίη 1918, 4 ', 1921, 21.

55· Γίρόντιον: αίδο ίη 1918, 4 ; γεΓ}' Ηΐίεΐ^ ί(1εηΙϊο3ΐ \νϊιΗ Λε ρεκοη <3ερυΐε<3I)}· ?3§ευδ
ίη 1913.
άπα Ίίρακαν: Λ\5Ο ίη 1918. 3 ι' 1918, 5 ; 1921, 22.
άπα Έλίνάν : ΐΐιε τε3(1ίη§ ί

δ ρΓΟ^ΙιΙε, Λου^τη Λε ίοιπι άοεδ ηοΐ δεεπι Ιο οοουΓ ε1δε\νηεΓε.
ΤΗε £>λε[ηκ οί!922, 13 αρρείΓδ Ιο 1>ε ίάεηΐίοβΐ νίΛ Λε ζεΧεπκ, τηοΛεΓ οί ΗΟΓ, λνΐιο
οοουτδ ίη 1920, 6.

άπα 'Αβί/οίκ : δεε ΡΓεΪ8Ϊ§;1ίε, Ναηκηίικ/ι, ι.ν. Άρηον:. Τηε ρ3ρ)Ή ςυοίεά αΓε Ιιοΐΐι ΠΌΓΓΙ
Λε Ρ3}'υηι. Οί. Ιοο 1925, 19, 3ηά ηοίε ΛεΓε.

56. Κολλονθον : ρεΓΓΐ3ρδ Λε ρεΓδοη ^ηο οοοϋΓδ 3Γηοη^ Ιηε δΐιβδοπβεΓδ (προ(στ-ώτίί) οί
1913(11. 1 8

, 1 9
).

Φίνα : δεε 1919, ϊηΐΓ. Α ΉΙΤ Λ· ^38 οηε οί Λε Ε§7ρΙί3η ΒίδΗορδ 31 Τ^Γε \νΗο δυρροΓίεά
ΑΛ3η38Ϊϋδ (ΑροΙ. €. ΑΓ., 79), βι>1 Ηε ίδ ηοΐ ίη Λε 1ε35ΐ Ιίΐιείχ ίο βε Λε ρεΓδοη
Γηεηΐίοηεϋ.

μη άμίλήση: κτλ. : Λθυ§;Γ1 Λίδ ΓείεΓδ ΙΟ Λε ΟΓ83ά ϋίφρΐ^, 3ηά ίη δρίΐε Οί Λε ονν, ί£

ηοΐ δεειη ίο οε » τεαυΓΓεηοε ίο Λε δϋ!)]εοΐ οί 1
1
.

48-52 ; 1
·

59 δίικεεδίδ Λ3ΐ ί[ ν3δ Λε

ρΓονίδίοηίη^ οί 3 αοΓηπιυηίίγ 31 Τ3ΓηουΓθ Λ&1 ΟαΙΗδΙυδ \ν·38 3ηχίουδ 3θου(. \ΥηεΛεΓ τη:
άρτάβηΐ ί

δ Ιο βε ΐδΐίεη ΗΐεΓαΙΙ/, Λβ α!1ο\ν3ηοε οείη^ 3 δϊη^ΐε :ιπ;ιί Μ, ΟΓ ίη 3 ΓηοΓε §εηεΓ3ΐ
δβηδε, ΓείεΓπη^ (δοηιε\νη3: δΐΓ3η§β1)') ίο 3η α11ο\ν3ηεε οί &ηγ απιοιιη(, ίδ ηοΐ ο!ε3Γ. αίτάί ίη

1
.

59 βηοιιΐά τείβΓ ίο 3η 3πιουηΙ οί ΓηοΓβ Λ3η οηε 3Γΐ3βα; 6υΙ ρεΛαρδ τη: άρτάβη:, ί
ί ίΐ ίδ Ιο
οε ΐ,;ί·;ι·η ΙίΐεΓΒΐΙ/, ίη(ϋε3ΐεδ »η βΐΐονβηαε οί οηε 3Γ(303 ΡΙΓ Ηιαά.
57· ναιΐν: ρεΓΓΐ3ρ3 ί(1εη(κ3ΐ \νίΛ Λε ήδηεΓΓηαη οί 1919, 3°·



[1914] ΤΗΕ ΜΕΕΕΤΙΑΝ 30Η15Μ ηΐ

Τ»ρ«5τ: ηο άουΐ* Ιο βε ίάεηΐϊίϊεά \νί]Η ΐΗε Οορίίς τερωτ, £ΟΓ νΙιίοΗ δεε ΟΓΙΙΠ), Οαίαί.,
ηο. 1146, 5; Κ.ΓΕ11, 177» 2Ί 2ο8, 2; Ηαΐΐ, €ορί. αηά Οπια Τιχίζ, ρ. 143, ηο. ιό, 6

(τερωτ ιιιΐ]οοιιε) ; Αιηέΐίηεαυ, Οίοξτ. ά( ΐΕξγρίε, ρρ. 494~6· ΗαΙΓδ τερωτ ϊδ ΐηε ιηοάεΓη
ϋετΰΐ εί>1ι-δΗεπΓ(8εεΒίΐεάε1ϊεΓ, Ε$γρΐ, 71η εά., ρ. 2 18), ηεαΓ Ιηε άίδίτίοΐ-οαρίΐαΐ ΌεΓύΙ, αίοδε
Ιο Λε ]υηοΙίοη οΐ Ιΐιε ΒαηΓ ΥΟδυΓ αηά ιηε ΙβΓάΓΐίΓηί/αη Οαηαΐ. 11 ϊδ Ιηε ΙαΐΐεΓ ΌεΓύΐ \νηίοη
ι» ρεΛαρδ ίο 6ε ίάεηΐίηεά ΛνίΐΗ τερωτ ειΐοηε. ΟΙΙΓ Τ«ρότ πΐ3.γ οε είΙηεΓ ; ΙηεΓε λνεΓε οίΗεΓ

ρΐαοεδ οί ιΐιε ηαιηε (ΑπιέΊϊηεαυ, /. ε.), 1>υΙ οηβ οΓ Λε Ινο ηηεηΐίοηε<1 δεεηΐδ ιΗε Ιϋίεΐΐεδί.
58. ΤοΟαι/: Εΐίδο ϊη 1917, 11 ; 1918, 8. Ιη ιΗε ΙαΙΙεΓ Ηε ΐδ εαΐΐεά 3πα, \νΗίοΗ δΗονδ ώαΐ

Ηβ \ν£ΐδ α ρπεβΐ ; ϊη ιΗε βεοοηά Ιιε 3ρρβ&Γ8 3δ δοη οΓ ΟυεηΕρηΓίυβ. ΡΟΓ Λε η&ιηε δβε ΡδΙ. ν,
478, 2 (Οχ)τΗ)'ηοΗιΐ5) ; Οχ^· χνϊ, 19 11, 66 ; &ηά οΓ. ΎουΖνκ, 8Β. 5 124, 39 (Τεοΐιιηΐδ). ΤΗε
ηαηαε \ν»δ οοΓηε 07 &η οϊΐδουΓε πι&Γΐ)'Γ, λνΐιοδε νει^ ΓΓα§;ιηεηΐ»Γ}' Αοΐκ 3Γε ίο οε Γουηά ίη
ΡαΓίδ εορίε 129", (· 8ο. Ηε ίδ ρΓΟο^ο!/ ^ΐβιίηςί ΓΓΟΠΙ -ΧΚΜΙΚ, ίθΓ \νΗοιη δεε /Όαηι. Εξ.
ΑηΗ., ΐν, 68, ηο. 9239 (Οπιιη). Τονάνσκ (8Β. 53^6 ; Οαϊπο Μαςρ. ϊϋ, 67288, ϋ, 2, 4) ΐδ ηο
>1ουΐ)[ Ά (ΗίΓεΓβηΐ η&ιηε, Ϊ3ΐΐ[ πΐΆγ 1>εοοηηεοΐεό".

Ύιιμοϋρω: οί. 8ΐΐΐά. Ραϊ., XX, ΙΟ3, 4 (Τα/ιώρω) 3ηά V. ([Τα]ιιμώρω) · 52, 5 (Τααμόρου) ;
Ρ. Ηϊο., ρ. 8 (Ύααμόρου). ΤΗϊδ νί11»§;ε \ν»δ ίη Λε ΗείΒςΙεοροΙίΐε ηοπιε, 3ηά, »δ αρρεαΓδ
ΓΓΟΠΙ Ηΐβ., ρ. 8, ρτο\)3.\Λγ ίη ΐηε Οοϊιε Ιορ^ΓοΗ^.
59- ί : ΐηΐβ <3οεδηοΐ βεειη Η^εΐχ ίο 1>εα ηιιπιεΓΕϋ (ΐΗου§Η Ά δεηδε ' ΓΟΓ ΐΐ ΐδ 8 ϋ&^δ δίηοε
τεοείνεά ΐΗειη

'
ίδ οοηοείν^οίε), &ηά ίδ οεΐΐεΓ ΐαΐίεη &δ = οί.

Παύλο» : α ρπεδί οΓ ιΗε ηιιηε (απί>Τι/ί'«^ί)ωΓ) ΟΟΟΙΙΓΒ ίη 1917, π, &ηά ό μακάριοι Παΰλοί
§Γεεΐίη§8 ίο Ραίέοιίδ ίη 1919, »5·
6θ. Παμούτιν: ρΓΟΟδοΙ^ &1δΟΪΠ 1916, 5·

Ύιτούην : ιηε τε3.(ϋη£ ίδ νεΓ>' ρΓοΒ&ΙιΙε. Τηε ηαιηε ίδ Ιο βε εςυ^ΐεθ \νίιΗ ΐηε ΓοΓπΐδ Ίιθοήί
(αηά ϊΐδ ναπαηΐδ), Τιτοζι, Τιτόι, Τιτ<5«·,Τ»τοΟ«, ΓΟΓ \ν·ηίοΙι δεε ΡΓείδί§;ΐ4ε, ΝαηκηΙνίΗ.
"Ορ : Λ £ωρ οΓ ΤδΗε ίη 1920, 6 ίβ ρΓεδυπιαο!}· άίβεΓεηΐ. ΤΓΙΪΒ τηζγ οοηοείναοΐν 1>εΙΗε

Όροι ΓαΐΗεΓ οΓ Ρα§;ευ8 &ηά ΟεΓοηΐίαδ ίη 1913.
6 1. Ύουμνακών : ΐηίδ δεεπιβ ΙίΙίεϋεΓ ΐηαη τοΟ Μνακών. Τηε πΓδί δνΐΐαοίε κιαν 1)ε Ιηε ήοΐ

υηοοηιηιοη τοογ (τογω), &ιι( ΐηεη μνακων ίδ (Ιίίπουΐί, αηά πηοΓε ρΓοοαόΙ/ ννε βΗουΙά οοΓΓεοΙ
ίο Τμουνακάν, α ηοΐ υηΐίΐίεΐ^ Ιαριαί οαΐαηϊ. ΡΟΓ ΐΗίδ ηαπιε ΜΓ. ΟΓΠΠΙ ΓεΓεΓδ Ιο Εξ. Εχρί.
Ρυη<3, ΑΓΟΠ. δϋΓνε^, χϋ, ΌάΓ εΙ-Ο(ύηίιυι, ϋ, ρΐ

. χχίχ, 4 (Ρηοεοαιηπιοη οί Τηιοιι-ηαίιόη) ;

Β. Μ. Οορίίο Κοοπι, δίείε 1481 (τΛχογπΛ,κωχϊ.) ; Β. Μ. Αάά. Μ8. ΐ4732> ί· ΙΙ%> §7"^° ''&
οΓ ΒίδΗοί (ΤΗαπιοηίίνοη ; ηο ίηάίοαίίοη οί ΙοαΑϊΐγ εχοερί ΐηαΐ ϊΐ λναδ ίη Ε^νρΕ ; Ιιίηάΐ ν νεπήεά
ο>'ΜΓ. Ε. \ν. ΒΓοοΙίδ). Αη ίάεηΐίβοαιίοη \νίΐΗ ιΗε τ*»ογ χιιι.χοι,,χι οί 1920, ι ίδ ιιηΐίΐεεί^.
ϋείΓ ε!-ΟεοΓά\νί ίδ ηεαΓ ΜαηΓαΙύΙ, ηοι, ΐΗεΓείοΓε, νεΓ^ 1'αΓ ΓΓΟΠΙ ΐΗε ρΓΟ&α&Ιε δίΐε οΓ ΟΟΓ
ΤεΓόΐ ; ουί αβ ΡΗοεοαπιηιοη οοοιίΓδ ίη α Ιίδΐ οΓ δαίηΐδ ίΐ άοεκ ηοΐ Γοΐΐον ΐηαΐ Τπιου-ηαΐίόη
ναδ ίη ιΗε 53πιε ηεί§ηοοιΐΓηοοά, ΐΗουρΗ ΜΓ. ΟΓΟΠΙ \νπ[εδ ΐΗαΙ ιΗε 1ί8ΐ δεεπίδ ίο Ηίιη

' ίο

ροίηΐ ίο Μίάάΐε Εβ}·ρ£ άεοίάεάΐ^ '. διείβ 1481, α ^Γανε-ίηδοπρίίοη, οαηηοί οε Ιοοαίίζεά;

οη!}' οηε οΓ ιηε ΐΙίΓεε πιεη οΓ Τιηοιι-ηαΐίόηι εοπιπιεΓηοΓαΙεά ΙιεαΓβ αη υηεοιηηιοη ηαιηε,
νίζ. κΧογχ, αηά ιΗίδ ηαπιε ίδ Γουηά ίη ιΐιε ηοπιε οί ΗεΓααΙεοροΙίδ (ΚΓαΙΙ, 47> 2

)· 'ηε Ρ^/ιιπι
(Οηιηι, €ορΐ. Μ88.. 45, Ι4> κΧογδ" Λ,^Λ Λχωεκο), αηά ΐηε ηοηιε οΓ Μεπιρηίδ (8ΐαά. Ραΐ., χ,
297> ιι» Κλουτ^). ΜΓ. €ι·υπι λνπίβδ ίΚαι ί

ι ίδ ΐΐιε αηοίεηΐ ίοπη οΓ Κολλοϋθο: (ίΐδ άεπναΐίνε)
αηά ίδ ςηαΓαοΐεπδΐίο οΓ Μίάάΐβ Ε§)'ρ[ αηά [Ηε Ρα)τιπι, ννΗεΓεαβ κο\ογ·χ, κε\\ογ·χ, &ο., αΓβ
ιΗε ίϊα'ίάίο ίοπηβ (δεε ηίδ ηοιε οη ηο. 532 'η Μοηα$1ίφ ο/ ΕρίρΗαηίΐίί).
6ι. Παπνοντιν. δεε 1. 54, η.
\<ηι·ί::>μ·:αίδο ίη 1918, 6.

63. ΡεΛαρδ (αβ :Ηε Ιαοιιηα ίδ ηο£ νεΓ>' 1αΓ§ε) οη!}' οηε οΓ ΙΗε τεοίρίεηΐδ \ναδ ηαπιεά.
Βείλνεεη ιηε 1\νο Ιααυηαε αΓε ΐΐ'αοεβ οΓ ίηΐν, ρΓθϋαο1}' οηΐ^ ιΗε υβααΐ ίίΐΐίη^ (αΓΟδδεδ ΟΓ ιΗε

Ιίΐιε) οΓ ιΗε Ι ι)απ!·. δραοε ΙείΕ ΓΟΓ ιΗε δΐΓίη§ οεΐ\νεεη [Ηε 1\νο ραΓίδ οΓ Λε αάάΓεδδ.
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ΡΑΡΥΚΙΤ5 1Θ15.— ϋίΓοα Α. ο. 33°~34°

Ιην. Νο. 2544· 2°·5* Τ8·ι οηι.

ίη 1923- ΒΐΌ\νη ραρ^ταδ, Ηβηΐ »η<1 (ΙαιΊι ύγ ραΐεηεδ. \νοι·ηνε3ΐεη α!οη§
ίορ εά£β βηά ίη δοηιε οίηεΓ ρΐ^οεβ, αηά ΙπΌΙίεη αηά ννοΓη αβοιη ΐΐιε ιηίάάΐε αηά &ι ΐηε

Γόοι. νΥπίίεη ϊη α ιηεάϊιίΓη-δΐζεά, οίεαι·, δίορίη^ αίΓδίνε η&ηά, 2ΐοη£ ΐΗε ήΊ>Γεδ, ίη ΐ>Γθ\νη
ίηΐι. Ιη ρΐ^οεδ, βδρεοίίΐ^ ίη ΐηε ΒΓΒΙ Γε\ν Ιίηεδ, Λε ϊηΐι Η3δ τυη, αρραπεηΐΐ^ ολνϊη^ Ιο Ιηβ
άΛΐηρ \νΗίοΗ Η&8 άΐδοοΙουΓεά ΐΗε ρ»ρ>τυ8. ΡΓΟ^^Ι^ Γο1(1εά ΓΓΟΠΙ Ιείι Ιο π§;Ηΐ ζηά
ιΗεη ΓΓΟΠΙ (ορ Ιο 1)θΙΐοπι.

Τΐιε 1\νο Γο11οννϊη§ 1εΙίβΓ5, ΐΗοιι§1ι ΐΗεχ Η^νε ηο ΗΐδΙοΓίοαΙ ΓείεΓεηαε, αΐ'ε

ίηΙεΓεδίίη^ ΓΟΓ ΐΗε Η§Ηΐ ΐΗεχ ΐΗΓονν οη βοαίβΐ αοη<ϋΐίοιΐ5. ΤΗεχ ΐΙΙυδίΓαίε,

οη ΐΗβ οηε Ηζιικί, ΐΗε ΙίΓε οΓ ΐΗε ΟΗπ'δΙΪΕη (ΕΠΟ ραΓίίουΙ&Γΐχ ΐΗε Μείεΐΐ&η) οοπι-

ηιυηίΐ/, ίη \νΗϊςΗ, \νηαίενεΓ ίΐ5 Γαυίίδ, ΐΗε δεηβε οί βΐΌΐηει-ΗοοοΙ \\Έ5 είΓοη^ ^ηά
ΐΗε ά\ιΙγ οί ηιυΐυαΐ οΙΐΒΓΪΙ}^ ίυΠχ τ£Ά\Ίζεά, ζηά, οη Ιηε οΐΙιεΓ, ίΗε οπυεί εοοηοηιϊα

ροδίίίοη οΓ ΐΗε Ε^γρύζη ηιίάο!1ε-αΐ£ΐ55. Τηε 1είΙοτ5 ίίΓε ίη ΐΗε βαπιε η3η<3, Η&νίη§
5οΐΗ Ι^εεη \νι·ϊίΙεη ί>γ & ^Γΐζίη ΗεΓΪέουδ, αηά βοΐΐι τεΓεπ Ιο Ιηε 5&πιε πιαίΐεπ
1915, ννΐιΐοη, οΛνίη^ Ιο ίΐδ ΓυΙΙεΓ ϋείαΐΐδ, Π\ΆΥ ηανε οεεη λντίΐΐεη ζηά Ϊ5 Ηεπε ρΐίΐεεά
βΓδΙ (βεε ίηΐΓ. Ιο 1916), \να$ ννπΐΐεη ί>γ Ηϊηι ίηάίνϊάιιαίΐγ Ιο Ραϊέουδ εΐοηε (ΐΗϊδ ίδ
(ΙοιιΒίΓιιΙ ίη 1. ι οιαΐ ίδ οοηίΐΓπιεά ϊ>γ 1. 40). 1η 1916, οη Ιηε οΙηεΓ Ηεηά, Ιηε οηΐγ
η£ΐπιε ρΓεδεΓνεά ίδ Μωυσ·ί)[ί, οιαΐ βίηαε Ιηε ΙΐΕηά Ϊ3 ΙΗ&Ι οί 1915, &ηά Μοδεδ ίδ
ηο\νΗεΓε ηιεηΐίοηεά ίη ίΗε ΙαΙΙεΓ, \νε ηιιΐδΐ δΐιρροδε Ηεπέουδ Ιο Η»νε \νπηεη
Ιιοίη ; Άηά ίΗε ρ1υΓ&1 ύποδίί'στίροι ΐη 1916, 7 ροίηΐ3 Ιο ίηε οεουΓΓεηοε οΓ ηίδ ηαηιε

ίη ΐΗε ΙδαυηΕ ίη 1. 6. Τηιΐδ 1916 ϊδ α ]οίηΐ Ιεΐΐεπ ϊ>γ Μοβεδ &η(3 ΗεΓίέοιίδ, ζηά ίί

ίδ ΒοΙάΓεβδεο1 ηοΐ Ιο Ραίέουδ οηΐχ οιιΐ Ιο Ιηε οοηιπιυηίΐχ ^6ηεΓΕ^>'> ΟΓ

ΤΗε δυο]εοΙ οί Ιΐιε Ιν.'ο ΙεΙΙεΓβ ίδ ίΗε δυίϊεπη^δ οί α οειΊαίη Ρ&πιοηΐηίυδ (Ιηε
ηαηιε, 1θ5ΐ ΟΓ ρεΛ^ρδ ηοί ηιεηΐίοηεοί ΐη 1916, ίδ §ίνεη ί>γ 1915, 6), α ητεπιοεπ οί ίΗε

ΜεΙεΙιΈη δεαΐ, &δ ίδβΗοννη ΒχΐΗε \νοΓ(1δ ΰ άδίλφίϊ ημών, \νΗο Η&ά οεεη Ά. \νίηε-άε&1εΓ

5ιιΙ οννίη^ Ιο Ιηε εχΕείίοηδ οί ίΗε αρχοντις (ηο ϋοιιΒΐ ρπιηαπίγ ίΗε ΠΠΕΠΟΪΕ! οβιοίαΐδ)
ίαΐΐεη ίηΐο δυεη ηιοηεχ οϋίϊϊουΐίίεδ ΐΗχί Ηε ίιζά οεεη οοπιρείΐεά Ιο οοΓΓονν
δυπι οί ηιοηεγ. ΠηΕβΙε ίο ρ&γ οίίίηε <1εοΙ, ενεη Ιηουςη Ηε βοΐά &Ι1 Ηίδ
, ενεη ίο Ηίδ ννακίΓοοβ, Ηε ΗΕΟ βεεη Ηϊδ οΗΠάτεπ δείζεοί οχ Ηίδ ΟΓεάίΐοΓδ

Η&ά ερρΕΓεηίΙχ (βεε 1916, 42 ί·) Ηίπίδείί δΐιίϊεΓεά ΕΓΓεδί βυΐ Ηαά Ιαίεπ Ιιεεη

δεί ίτεε οη οαίΐ. Ηεπέουβ 3.ηά Ηίδ ίπεηοίδ, Ηϊνϊη^ δυο5θΓΪοε<1 Ά\\ ΙΗε ηιοηεχ
ννΗίοΗ ΐΗεγ οοαίά ΐΗεηίδεΙνεδ 3π°θΓά, ηονν &ρρε&1 ίο Ρπίέουδ &ηά Ηίδ οοΓηραηϊοηδ
ίο Ηδδίδί ίη Γ^ίδίη^ 3

. ίυηά ίο ρ3.γ οίΤ ίΗε ϋεοί 3.ηά δο ταηδοπι ίΗε εΗίΙάΓεη.

ΤΗε ΙεΙίεΓδ ίΗυδ ίΙΙυδίΓΕίε νίνϊ<31χ ίΗε ΙεΓΓίοΙε ουΓ^εη υηίΙεΓ \νΗίοΗ ΙΗε

οί ΙΗε ρεορίε ΙαΒουτεά. ΤΗε \νίάε-δρΓείΐ(1, ίΗοιι^Η ίΐΐε^ΐ, ρΓ3θίίοε οί
ςΗίΙίίΓεη »δ δεουπί^ ίοΓ ίΐεοί (δεε Ρ. Μ. ΜεχεΓ, ¥ηηχί. Ραργτί, ρ. 29 ; Α. 5ίείη-
λνεηίεΓ, Ζ. ά
,

5αν.-5ΐ., χΐίί, Καη. Λ&ί., 189, 3ηά ίΗε ΗΐεΓΕίυΓε ίΗεΓε ΓείεΓΓεο! ίο)
ίΗε οονίοιίδ πιε3ηδ }ιγ «ΉίοΗ. ίη 3 δΐ3νε-ο\νηίη£ δοεΐείχ, ΙΗε ορρΓεδβεά οΐ3δδεδ
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ίο Γείΐενε ίΗεΪΓ ροδϊΐϊοη. Ρ. ΟΕΪΓΟ Μ&βρ. ί, 67Ο23 (= ^ν· Ρ&Ρ- 12)
Γυι-ηϊδίιεδ Ά. £00(1 ϊ11υδΐΓ3ΐ:ίοη οΓ ίΗε ρι-^οΐίαε ; ζηά αΓ. ίοο Ρ. Ιζηά. 62 ; Οχχ. χ,

1295» ΙΙ-Ι3 ! Άη^, ίοΓ ίΐη εαι-ΐγ ίηκίΒηοε ($τά οεηί. Β.Ο.), Ρ5Ι. ίν, 424, 11-14· Οη
ίΗε εοοηοιηίο ΓηΪ5ει·χ οί ίΗε ίϊπιε ΑΏΟ Ιΐιε &υπ3εη8οπιε ΠΕίυΓε οί ΐΗε Ι3χε3 &ηά

ΗΐιΐΓ^ίεδ $εε λνϋοΐίεη, Οηίηάζϋξε, ρ. 354 ί· (εί· 1ιο\νενεΓ 17Ο8, 29, η.) ; Ο· Κουϋ-
\Άτά, ί,'αάηι. αν, άι ΐΕξγρίε δγζαηϋηε, ρ. 169, &ο. ; Βεΐΐ, ^(η^^η, Εξ.
ίν, 103. Ιη ΐΗο ρΓεΒεηϊ Ο38ε ΐΗεΓε 18 ηο ενίάεηοε ΐΗ&Ι ΐΗβ <5εΙ)ίθΓ Η&ά
Ιιϊδ οΗϋάΓεη &5 δεοιίΓΪί^ ΓΟΓ Ηΐ5 άεδί, Βυΐ: ΐΗΐδ Ϊ8 3. Ηΐίεΐ/, ΐΗου^Η ηοί

ίηίεΓεηοε.

Ιί 1915 Άΐ\ά 1916 ϊ>ε οοσιρΗΓες! ίΐ \νΠ1 Ι^ε δεεη ίΗϊΙ ίΗεγ δΗονν §Γεβί
ϊη 3ί>Ίε, ΐΗε 5ΒΓηε ρΐιταδεδ ΟΟΟΙΙΓΓΪΠ§ ϊη βοΐΗ. Ηεπέουδ \ν»δ Ηρραι-εηΐΐχ §ϊνεη ίο

τερε&ίίηυ ΙιίπίδεΙΓ ; Ά ηοΐίοε&βίε ίε^ΙιίΓε οί οοΐΗ Ιεΐίεΐδ ίδ Ηΐδ ρεηςΗ&ηΙ £ΟΓ ροδί-
δΟΓΪρΙδ.

άδ(λ]φ[ω]

Π[αιηοντι Έριηοΰί ΐν] κ(υρί]ω χαίραν.

ΤΟ?[Γ (ν . . . ,^ιφθονα συμφορά, παραπεσονσιν

βοη[θ(ΐ]ι> ττ[α]^[α]·χγίλ(λ)ίταί ήμΐν ό θ(ϊο$ λόγος πάσι, μάλιστα

5 τοΪ9 άδίλφοίί ήμιυΐ·. 'Επΐΐδή ονν 6 άδΐλφδς ήμώι>

Παμώνθΐΐς περιστάσεσι Τ?Γ {σ}τυχούσαις παρα-
πΐσων ΐσχιστα. πζπονθΐν ύπο ανθρώπων άν(-

λΐημόνων και άθεων ωσ\τ\( ώί ίπως ΐίπΐΐν άναγ-
κασθήναι της μακαριάς (λπίδο! ημών άποστίρη-

ιο θηναι, οθΐν ϊδίησΐν ημάς ίπιθίΐνε δι" αυτά
ταύτα, τα γράμματα ττρρί την άδ€λφώτητα
υμών, δηλώσας την τούτον πασιν πρά£ιν,

ϊν(α} και ύμΐί γνώντΐς σνμβάλλΐσθΐ αύτω μΐμνη-

μίνοι [το]ΰ μακαρίου άτΓοσ·το[λ]οι; λίγοντΐς τους

15 άσθ(ΐ>οΰντας μη ιταροραν [ο]ύ μόνον [ΐ]ν τρ ττίστι

άλλα κα[ϊ\ [ί]ν ταις κο(σ}μικαΐς π[ρ}ά£(σι. Ούτος
'
γαρ ό' άδίλφοί

ημών ίτνχίν ποτ( οίνοπράτης και ίπι πόλ·[λ}ι;

(νοχληθΐΐς ύπο των ΐν τ{) αυτόν πατρίδι άργωντω(ν)

[[ττα^οα]] παρά την δύναμιν αΰ[το]ΰ ίίσπράτ(τ)(σθαι και ίκ

2Ο τούτου όγκον αργυρίου 8αι\ΐΐ\σάμΐνοί και ταύτα

άπιτηθΐΐς και μη δυνάμΐνος άπαντάν προς τα

•χρΐωστούμίΐ-α ήναγκάσθη ύπο των 8ανιστ<α(ν)
πάντα τα ίαντοΰ <?χ/οι και των ιματίων των

την άσχημοσύνην αυτόν περισκίπασ μίνων

25 ττολ^σαί· και τούτων πραθίντων μόγις την ήμίσιαν
των άργνρίων τΐδύνηται πίρινοήσαι τοις δανισταΐς,

οΐτινίς οί άν(λ(ήμον(ς εκείνοι και άθεοι απέσπα

σαν τα πάντα τα εαυτόν τίκνα νήπια κομιδ^.



74 ΤΗΕ ΜΕΙΕΤΙΑΝ 5€ΗΙ5Μ [1915]

"Οθ(ΐ> έπιτίνωμίν προς ϋμάϊ ταυτηνι την ίπιστο-

30 \ήν, άξιοΰντΐί ΰμ[άί σ]υμβαλίσ·θαι αύτω (ίς ο έ&[
δύνασθί [δονν]€ ΐι>[α] παρ αΰτ2[ν αΰ]τα [απολαβή]

ΡΓΟΓΠ ιορ ίο οοΐίοπι οΓ ίΗε Ιείί

}(σθαι νιοι τον ουρανίου πατρός ημών.

ατ . ν ΤΓ Κ9νΧ( · ΚαΥ σ?ν

] . ων πάνυ αντω βοήθησαν ΐπιδη μάλιστα

35 ] · νβη ό άδΐλφος ότι ηρπασαν τα τίκν[α]

[αυτόν (ΐ]ς δον[λ]ίαν. Μη ουν άμ[ί]λησ[ο]ν το

] . και παντι τρόπω.

Ι^οννεΓ όΌννη :

«ρο. XXX πογ^ο ηεπτωογ Γ τ^ ν>.5νι" -,· ^ ^
-1

Αάι3Γ€5δ6(1 (ίΗε τενεΓβε ννα^ υρ) :

40 'Απόδ(οί) Παιηοΰτι πρ(σβ(υτίρχ) XXX π(αρά) Έριηονς αδελφός.

^ε Ιίηβ ΓΟΓ ν, \νΗίΛ ΗονβνβΓ 866Π15 Ιο β
ΐΗβ λνιΐΙβΓ ηιβΓε!^ ιηαάο Λ ιηίηίιη ίοο τηζηγ). 6. 1. Παμώνθκ (= -θιοι), (ου) ταίί
Ί. ]. αΐσχιστα. 8. 1. <ΤΓΟΓ. αναγ'κασθηναι. <). ι οΓ μακαριά; ΟΟΙΤ. ΓΓΟΠΙ α. ΙΟ. 1. (πιθίϊιχα,

11. δοοοηά τ οΓ τακτά ΟΟΓΓ. ΓΓΟΠΙ β (τ «τίιΐβη »1>ονε αηά ί ηοΐ (Ιείείοό). 1. άδΛφόπ/τα.
12. υ οΓ νμων ΟΟΓΓ. ίίιϋΐι 17.1. &η\ώσανταϊ, πασαν. 13. <·". 1. ύμιΐΐ γνόντα. ι -(. άσοστ^-

[λ]οι>: ΟϊΙδΟη. 1. λ/γο«τοτ. ι ζ. 1. πίστα. 16. ΡΐΓ5ΐ ο οΓ ΟΙΤΟΓ ΟΟΓΓ., &η(1 3. ΙεΙΙδΓ (« ?)
\να8 ννΓΪαεη, 3.ηά ΙΙΕΙΒ ρΓβδίιπίΛΐ)!/ 5εεη ύείείεά, αίΙεΓ ΐΐιε βεοοηοΐ ο. 18. αρχωντω ; 1. άρχίιταν.
2Ο. ογ'κον. 21. 1. άπαιτηθίίί. 22. ηναγκάσθη : ίίρραΓεηΐΙ/ ΐΗε 80ΓΪΙ)ε (ΪΓ5ΐ \νΓΟΙε ν

(ΓοΓ ν'κ) αηά ΐΗεη ννΓοίε ΐΗε κ ονεΓ [Ηε 1»81δίΓοΙίε οί ν αηά ιΗε αροδίιορΗε, Λυ» οοίΓεεΙίη^
ΙΟ γ. δανιστώ; 1. θακίΐστώκ. 23· «ματιών. 24· αΐ'Τ οΓ αυτού ΟΟΓΓ. ΓΓΟΠΙ «Ό(?). 25· 1.τωλή-

σαί, ,',,μ'Ί'υ;;:·1. 20. 1. ι·ι ι'.ι'ι·!/-·.! ;.Γ,ΐί ,-:.ΙΙ;Γ;./Ι δαν€ΐσταΐ(. 28. τ οΓ βΐ'8ΐ τα ΟΟΓΓ. ΓΓΟΓη α.

ΤΙιεΓε ΙΐΕ3 ρτ<Λ>&1>\γοεεη α οοΓΓεοΙΐοη ΐη παπ-α (§εε ηοίε). 29- 1.ίπιτΐίνομινχν 31· '·

32. νιοι. 34· '· '"'"'";. ,:.''· 1· "'-ι-λί/α». 4°· ··'·''"/'" : ! 1·Έριηοντοί ά&<\φον.

'
[Το ΐΗε . . .] οΓοίΗεΓ (?

) ΡίΐίεΌυΒ, Ηεηέουδ §ΓεεΙίη§ ΐη ιΗε Ι^οτά. Το Ιηο$ε
ννΗο Ιι&νε Γ&ΙΙεη ϊηΐο . . . πιί5ίΌΓίιιηε ΙΗε \νοΐ'(ί οΓ Οοά βχΙιοΓίδ υβ ίο §ίνε βυοοουΓ ;

ίο &11, αηά ιηοβί ίο ΟΙΙΓ ΟΓείΗΓεη. δίηοο ΐΠεΓείοπε ΟΙΙΓ 1)ΓθΐΗεΓ ΡαιηοηΐΓΐίυδ,
Γ,ιΙΙ;.·η ίηίο ηο οοΓηηιοη νίοΪ55Ϊίυ(1ε5, 1ΐΕ5 δΐιίϊεΓεά ηιοδί ,·-.]ι;ιιικ·:\ιΙΚ· 3.1 ίΗε

οί ρϊίϊ1ο35 3.η(1 §ο<31ε85 Γηεη δο ΙΓΙΕΙ Ηε Ϊ5 οοπιρείΐεά, οηε Γηί§Ηί α1ηηο5ί δαχ,
ίο Ιοδε ΟΙΙΓ Ηε55εά Ηορε, ΓΟΓ ννΗϊοΗ τεβδοη Ηει, οεβου^Ηί υ5 ίο η;.ιΙ·:ι; βρρίϊοαίίοη ί»γ

ρΓεβεηί ΙείίεΓδ ίο χούι- θΓοΐΗεΓϋηεδ5, δείίίη^ ΓοΓίΗ αΐΐ ΗΪΗ ΆΚΆΪΤΒ, ίο ίΗε εηά

γο\ι Ιοο, Ιίηο\νίη£ ίΗεΓβοΓ, τη&γ Ηεΐρ ΗΙΓΠ, ΓεοιεΓηοεπη^ ΙΗε εοΓηπιαΓκΙ οί ίΗε

Αροδίΐε ηοί ίο ηε§1εοΙ ίΗοδε \ν!ιο 3Γε ννειίί, ηοί οη\γ ίη ιΗε ΡαϊίΓΐ Βυί ενεη

ΐη Λε 3ΓΓιΪΓ3 οί ίΗΐ5 \νοΓΐά. ΡΟΓ ίΗΐδ 1)ΓθΐΗεΓ οΓ ουΓδ \ν&δ ΓοππεΗ/ & \νίηε-
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(ΙείΐΙεΓ, 3.τιά οεϊη^ 1οη£ ϊπιροηυηοά Ιογ ίΗε Γηα§Ϊ5ΐΓαΙε5 οΓ ΗΪ5 η&ΐϊνε ρΐ^αε \νΐΐΗ
εχίΐςίϊοη;; οεχοηά Ηίδ ΓηεβηΒ, ζηά Ηανϊη£ ΓΟΓ ίΗϊδ τεϊδοη Βοιτοννβοί Ά. £ΓεΕί δυπι
οί ιηοηεχ, 3ηά οεϊησ βδΐίεά ΓΟΓ ΐΐιίβ αηά ηοί οεΐη£ &β1ε Ιο πιεεί Ιιϊδ ΙΪΗΟϊΗίϊεδ, Ηε
νν»5 οοιηρείΐεο! ογ Ηϊδ α·εο!ίΙθΓ5 ίο βεΐΐ Ά\\ ίΗίΐί Ηε Ηαο1, βνεη ίο ίΗε £αιτηεηΐ5
ίΗαί οονεΓ Ηϊδ δΗίίΓηε ; &ηά ννΗεη ίΗεβε \νει·ε 5θΜ, δΟΗΓαεΙχ οοιαίά Ηε £εί ίο§;εΐΗε:·
ίΗε Η&1Γ οί ΙΗε πιοηεγ ΓΟΓ Ηίδ ΟΓεάϊίοΓδ, \νΗο, ίΗοδε ρϊίί1ε85 αηά £οό!1ε55 Γηεη,
οίΐπϊεςΐ οίΤ Ε!! Ηίδ οΗΠ<ΐΓεη, οεΐη^ χεί ςαΐΐε ΐη ίΗείΓ ΐηΓαηαγ. ΧΥΗεΓεΓοΓε ννε
ϋΪΓεοί ίο γο\ι ΐΗίδ ΙεΙίεΓ, τεηυεδίϊη^ γόη ίο Ηεΐρ Ηίπι ίο ίΗε εχίεηί οί χουΓ
ρο\νεΓ, ίΗ&Ι Ηε 0127 τεοονεπ ίΗεηι ίτοπι ίΗεηι. Ρ.5. [5ο \νί1Ι γο\ι οε ?] 5ΟΠ5 οί
ουΓ Ηεανεηΐχ Ρ&ίΗεΓ. Ρ.Ρ.5 οχ Ε!! ιηεΕΠδ ΗεΙρ Ηϊπι, βΐηοε . . . οαι· οΐΌΐΗει-,
5εο&υ5ε ίΗεχ ^ιήεά οίϊ ΗΪ5 οΠϋόπεη ίηίο δίΛνει-χ. ΤΗεπεΓοΓε άΌ ηοί ηε^ΐεςΐ ίΗε
[πΐ£ΐίίεΓ?, δρεεαϋΙγΡ] ί>γ »11 Γηεαηδ.' (Αο!<ΐΓε55εά) 'ϋεϋνεΓ ίο Ραΐέοιίδ,
ΓΓΟΠΙ οΓΟίΗεΓ Ηεπ'έουδ.'

Ι. δοπίθΐΐηη^ Ιίΐίβ τω ά^ατΓ>;τώκαι (ε. £.) τιμίωτάτω 18 ΙΟ 1)€ Ιΐ&ά 1)€ΐθΓ6 άδ{λ]φ[φ],
Ϊ5 ίηίβΓΓεά οηΐγ ίΐΌΐη 3. <3ο\νη8ΐΓθ1ίε, ρΓΟ^^Βΐχ Λε ι&ίΐ οΓ ίΗε φ.
3· ΤΗε τβζάϊηξ ηφθ ζίΐζτ Λε Ικ.ιιπ.ι ιηί^ΐιΐ αΙιηοΕί 1)6 Ι&ΐιεη αβ οεη^ίη Ηιιΐ ΓΟΓ ίΗε

ΪΓηρο83ίΙ)ί1ϊΙ}' οΓ βηΗΐηη; 3. ΛνοΓά εηάίη^ ίη ηφθονην ΟΓ ηφθων. ΤΗε Λ\ΌΓ(! ϊδ οΙεαΓίν αη
αφεοΐίνβ %θΐη% \νϊΐΗ συμφορά. ΤΗε ΓεΠΙΕίίηδ βυ^ββΐ ίΐτ\ηφθονα, Ί. β. {πιφθόνη ΓθΓ ΐπιφθόνω,
αηά Λϊδ δΐιϊΐδ ΐΗβ βρ^οε, ΓΟΓ \νε οοιιΐά τεαά ΤΟΪ[Γ μϊν {ν (η]ηφθάν(ί, ουί Λΐδ ίηνοΐνββ βυρροδΐη^
Λαΐ Λε λντΐΐεΓ υεεά ΐπίφθονοι ίη αη υηυ3υα! δεηβε. ΡΓΟΟ^Ο^ ιΐιε τεΓβΓεηοε ίδ ηοί ίο αηγ
δίη^ΐε Ιεχΐ οΓ δαΓίρΐυΓε ουί Β. §εηεΓ&1 Γεοοίΐεοΐϊοη οΓ Νε\ν Τβδίϋηιεηΐ ΐε3.οΗίη§. Ραδδα§;βδ
Ηΐίε Ο3.1. νί

, ίο; Ι Τίιη. ν, 8 \νεΓε ρΓΟ^αοΙ^ ίη ΐΗε ΝνπίεΓ'δ πιϊηά «·Ηεη Ηε αΛΙεά μάλιστα τοϊί
άδιλφοΐϊ ημών.
9. τηι μακαριάς (λϊτίδοί : ί)Γ. Τίΐ. ίί

,

Ι3·
ίο. οθν> : ΐηε νν·θΓ(3 ίδ δυρεΓβυουδ 2η<1 Ιε^νεδ Ιηε βεηΐεηεε ΐ>ε§ίηηίη£ ΛνίιΗ ϊιπι&ή, 1

.

ζ,

\νίΐΗοιι1: 3
.

ρπηοίραΐ νεΓΟ.

14-ι 6
. Νοί α νεΓΟ»! ςυοΐ3ΐΐοη οΓαη>· δίη^Ιε ΐεχΐ ουί 3
.

Γεηιΐηίδεεηοβ οΓ δΐιοη ρ3δδ3§εδ
3δ ΚΟΠΙ. XIV, Ι (τον δί άσθαΌϋντα τ!/ πίστα προσλαμβάνισθι) ; Αείδ XX, 35 > Ι3· ν· Χ4 ΐ ΐ Τηεδδ.

ν, 14.

27. οΐτινα: Ιηε Ινο εηάδ οΓ Λε ϊ 3Γε θΓου§;Γιΐ δο οίοβε ΐο^εΐηεΓ Ιη3ΐ Ιηε ΙεΙΙεΓ Ιοοίίδ
Ιίΐίε ο.

28. πάντα : Ίί ΐΗϊδ ίδ ΓΪ|(Ηΐ Λε ρΓεοειϋη^ τα ί
δ

δυρεΓίΙιιουδ. Τηε ντ 3Γε ηοί νεΓ}' οΙβΕΓ
ουί ρΓθθ3θ!ε ; π·αι8/α ΐ

δ Ιεβδ 1ί1ςε1)'. ΤηεΓε ηαδ ρεΛαρδ οεεη α οοΓΓεοΙίοη.

32. ΤΗε ΙεΐΐεΓ ρΓεοε(1ίη§: ισθαι \ναδ ρπΛαοΙ)- σ ΟΓ λ
,

35 ίΗε 1ί§3ΐυτε οοηιβδ άοννη\ναΓ(3δ

ΓΓΟΓΠ ιηβ Ιορ. Ηεηοε νε ο&ηηοΐ τε3ά γνισβαι ΟΓ νομίζΐσθαι. ΡΓΟΟΕΟ!^ οϋτω* ?σ]«σία< (1
.

-*),
ΟΓ γνήσ](σθαι ΟΓ κ\η6ησ]ισθαί. Αδ ΐΗε βραοε ΙΜ.ΙΠ» >

ι

οε ^Γε3ΐ Ιηε ήτδΐ δεεπίδ οεβί.

35· ]·γβη'' (ϋίδοιίΐ. ΤΗε ν ί
δ αΐΐ ουί αεΠβίη, ιηου§η α» (= «) ίδ ]υδΐ ροδδίοΐε. σν]ναΐβη

ΗονενεΓ άοεδ ηο£ δυίΐ ΐηε ΐΓΕοεβ 31 Λε οε^ϊηηίη^. Τηε δεηδβ τεςυίΓεά ίδ ' δίηοε ΟΠΓ ΟΓοιηεΓ

ίδ ίη £Γβ3.1 (ΙίβίΓεδΒ '.

36. ΡΟΓ [αίτοϋ «Ϊ]Γ δεε 1916, 1 7
· Ι^ΐηβ 35 π1^ τεςυίΓε α Ιοη^εΓ δυρρίεπιεηΐ, ουί Ιο]ικ3§ε

ο/ ΐΗβ τεοΐο, \\ΉεΓε 1
. ι, ίη \νηίεη 3. ΐΓ3εε οΓφ Γεπΐ3ίη8, Γηυδί Η&νε οεεη ίΗε ΓΪΓδΙ Ιίηβ οΓ ΐΗε

ΙεΙΙεΓ, ΙηβΓε οαηηοΐ οε ΓΟΟΠΙ ΓΟΓ α £Γβ3ΐ <3ε3ΐ; 3ηά εΓ. 1
.

37. η· Τηε Γ63<ϋη§ 3ίΐεΓ μη Ϊ5

εχαεβοϋη^ΐχ υηεβΓΐ3ΐη 3ηά ίδ ^οΐ Γ3ΐΗεΓ ΓΓΟΓΠ α ρΗοη ρΓο^οίϋΐ^ ΐΗ^η ΓΓΟΠΙ ίΗε αείυαΐ
εΗαΓίεΙεΓδ, ηοηε οί %νΗίεΗ εχεερί ίΗε ν οί άμίλησον ε3η οε τε^Γάεά ννίΐΗ §Γε3ΐ εοηβάεηεε,

ΐηου^Η οίν δυίΐδ ΐΗβ ΐΓαοββ \νε!1.

37- ΡεΛαρβ [πράγμα ταχ]ϋί Ιη [1ΐ3ΐ ε»δε, ί
Γ Λε τε3(1ίη§ ίη 1
.

36 ί
δ εοπ-εοί, ταχν καί

πάντι τρίπω ίδ Ιοοδεί^ υδεά, 3.8 ί
Γ ΐΗβ δεηΐεηεε Η&(1 3. ροδίΐίνε ΓΟΓΠΙ (βοήθησαν ΟΓ βοηιε

ΝΪ1»ίΙ;ΐΓ νεΓθ).
38-9. ΤΗίδ ί

δ

νεΓ^ ρυζζΐίη^. ΤΗε Λνοιά οεΓοΓε Λε εΓΟδδεβ («ΉίεΗ ιη;ιι·ν., 33 ΠΜΙ.Ι!, ίΗε
ροίηΐ ννΗεΓε Λε δίΓΪη^ ρ38δε(1 τουηά Ιηε Γοΐάεά ΙεΙΙεΓ) ίδ οοεοϋΓε οιιΐ ί

δ

ρΓεδυπιαο!/ Οορίίε.

πογ^2 ηεπτωογ (ίΗβ <3ίνίδίοη οΓ Ιηε λνοπίδ ί
δ

άοιιοίΓυΙ) Ηαδ, αοεοΓ^ίη^ ίο ΜΓ. Οπιηι, ΐηε

3ρρβ3Γ3ηεε οΓ 3 ρ1αεε-η3Γηε, 3ηά πβπτωογ τηαγ οε 3 ευποϋδ ^εηίΐίνε ΓΟΓΓΠ (' οΓ Λε πιουηΐ

'
;

εΓ. Ρ. Ο&ΪΓΟ Μ33ρ. ί
, 67022 Γ., 9, ν., 4, Μουι/πτοο»). Βιιΐ ίΗε ρυΓροδε οΓ ιΗβ εηΐΓχ ί
δ ηοί
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ί·1ΐΜΓ. ΤΗε αάάιεδδ ίδ {ρνεη οβίον, Λβ τβνβΓδβ \ναχ υρ ; ιηοΓεονετ ϊι ίδ δίΓαη^ε Λαΐ 1. 38
οεεκρίβδ οηΐ^ ραιΊ οί Λβ :ιναι1;ιΙ >Κ·δραεβ (Λβ ραρ^τιΐδ ίδ ηιβ&εά βείοΓε βρο., ου ι Λεπε ϊβ ηο
οΙεαΓ ενκίεηοε οί α,ηγ ντίΐίηβ Ηανίη§ ρΓεοειΙεοΙ ; δοπιε αρραΓβηΙ ΐΓαεβδ ατέ ιηοΓε ρΓΟ&αοΙ^
Μ&ίηδ Ληη ίηΐν), αηά Λαΐ Ιΐιε \νοιτ1δ ΕΓε τερεαίεά ΐη 1. 39· ΜΓ. Ουιη ΛεΓβΓοιε δΐΐ£§ε5ΐδ
Λα 1 11

.
38-9 3Γ« ΓηεΓε δοηο&ΐεδ ΟΓ ρεη-ίπαΐβ; 1>υΐ 3§;αϊηδΙ Λίβ αΓε ιΗε ίαοΐδ (ι) Λ&ι Λε

ΟΓΟδδεδ 3Γε ΐηβεΓίεά αδ ΐί ΓΟΓ 3η αά^Γεβδ, αηά ]υ$ι Λΐιονε Λε ΟΓΟδδεδ ίη 1
.

40, (ζ) Λ*1 *^ε
Ηαηά Ϊ8 ρΓοΙϊαΙ)]^ ΐάεηΐϊςαΐ \νίΛ ΛΒΙ οΠ. 40. ΒοΛ Οορίίο αηά ΟΓεεΙε αιε ϊη α 1αΓ§εΓ, ιηοΓε
ΓοΓίηαΙ Ιιαηά Λαη Λε ΙεΐΐεΓ ϊΙδεΙΓ, αβ ίβ υδΐι»! ίη »(10Γεδ8εδ, Ιιυΐ ίη ΛεΐΓ ΓοιηΐΕΐίοη Λε
οΗαΓίΐοΐεΓδ ιεδεηιΐιΐε Λοβέ οΓ ΗεΓίεουδ, αη<3ΛεΓε δεεπίδ ηο τεαδοη ίο <1οπ1)ΐΛαΐ Ηε \νΓοΐε
Λβ νΗοΙε. ΡεΛαρβ Λε Οορίϊο ναδ αη αΓιεΓ-Λου^ηΐ ; Ηεπέουβ αάάΓεδδβά Λε ΙεΙΙεΓ ϊη Λβ
υδυαΐ ν/Άγ α'ηά Λεη ;ιΊι !ι·ι! Λε (ΐειηροΓαΓγ ?) αάίΓεδδ οΓ Αρα ΡαίέΌηδ ΓΟΓ Λε πιε8δεη§;εΓ'δ
βυΐάαηοε. Ιΐ δηοιαίά οε &άάεά Λαΐ ίη ηεϊΛεΓ 1. 38 ΠΟΓ ίη 1

.

4» ^ΓΟ Λε οποδδεδ τη&άε ζ$
ΗεΓε ρΓίηΙεϋ. Ιη ]. 40 ΛΓεε ραταΐΐεΐ Ιϊηεδ »Γε ΟΓα\νη ίτοπι ΙεΛ Ιο π§Ηΐ (ΙονηνναΓάδ αηά
ΛΓεε οΛεΓδ αϊ ιϊ^Ηΐ αη^ΐεδ αοΓΟδδ Λέπι. Ιη 1

.

38 α δίηιίΙαΓ δοΗειηε \ν»δ ρΓΟ^α^Ι}7 αάορίείΐ,
&ηά Λε \νηο!ε \ν&5 αρρ^ΓεηΙΙ^ εηοΐοβεά ίη α του§Η οίΓοΙε. Ιη 1

.

39 ι^6 ονεΓ-\νΓΪιΐεη £ ί
β

ά
, οεΐνεεη γ αηά Α, ουί νναδ ηο άοιιοί ίηΐεηάεά Ιο ξο οεΐννεεη & ζηά η.

ΡΑΡΥκυδ 1916.— €ίηα Α. Ο. 33°-34°·

Ιην. Νο. 2545- 23 Χ !9·5 €ΠΊ·

ίη 1923. Ι^ί^ηΐ 1>Γθλνη ραρνπΐδ, άίδεοΙουΓεά ίη ρΐαοεβ ί>γ άαπιρ. €οη-
άαηια^εά, εδρεοίαΐΐ^ αϊ Λε Γόοι αηά ίη Λε ιηίίΐίΐΐε, ζηά ίηιρεΓΓεοί ίη Λε π^ΐιΐ ιορ

οοπιεΓ. λνΓΪιίεη ίη Λε δαιηε Ηαηά αδ 1915, ίΐηά ίη ίηΐι οί Λβ δαπιε οοΐουρ, αοΓΟδδ Λε βοΓεβ.
Οη Λε νεΓδο Λε <3ίδοο1ουπη£ οΓ Λε ρ3ρ)τυδ αηοΐ ηιηηίη^ οΓ Λε ΐηΐί πια1;ε ροηίοηβ νεΓ)'

ίο τεαά.

Αβ εχρί&ϊηεθ ΐη ΙΗε ϊηίΐΌ<3ιιοίίοη Ιο 1Θ15 ΐΗΐδ ΙείίΟΓ τείεΓδ Ιο ίΗε
ΕΙ. Ιΐ ίβ ΆρρΆτεηί\γ & ^ο^ηι ΙεΙΙεΓ ΓΓΟΠΙ Μοκεδ &ηά ΗεπέΌυδ,

1>γ ΐΗε ΐΒΐΐεΓ, ζηά »ο!<ΐΓε88ε(1 Ιο ίΗε Μείείίβη οοπίΓηυηΐίχ §εηεΓ»11χ ; ουί ΗεΓίέουδ

Γ^εΙδ ίΗ&ί Ηε ϊδ ηοΐ \νΓΐίΐη§ ίη Ηίβ ο\νη ηαππε οηΐχ ζηά άτορζ ίηΐο ΙΗε

ρεΓδοη δίη^ιιΙίΐΓ, ]υ8ί 3$, ίη Ηίβ βηαΐ §Γεε1'ηε> "ε ^ρρϊΓεηΐΙ^ αάϋπεδδεβ
αίοηε. Οη ΙΗε νεπεο Ηε η^δ ηθ<3ε<1 Ε ροβΙβοΓίρΙ ίη Ηΐδ ο\νη η3πιε
ίο ΙΗε ΙαΙΙεΓ ίηάίνίάιίΕΐΙχ.

Αδ 1915 §ίνεδ ίαΙΙεΓ άείείΐδ ίΗ^η Ιβΐβ ίΐ 15 η&ΙιΐΓ3ΐ Ιο δυρροβε ίΗ3ΐ ί
ί \ν&8

\νΓΪ«εη ήΓδΙ ζηά ΐΗ&Ι Ιθΐβ \ν3δ ϊηΐεηάεά ρΆτίΙγ Ιο ΓείηΓοΓοε ίί &ηά ρΆτϊΙγ ΖΒ

& οίΓουΐΕΓ ΙεΙΙεΓ Ιο οε ρ^δδεά τουηά ΐΗε οοηιπιυηίΐχ. Ηεηοε ΙΗε οΓάεΓ Ιιεπο

&(1ορΙες1. Ιί ίδ
,

Ηο\νενεΓ, ίο οε ηοΐεο1 ΐΗ^ί 1916 Η&8 ηο ΕοΜΓεδδ οη ΙΗε νεΓδο, αηά

1
. ίο 8ϋ§£εδΐ8 (δεε ηοίε ίΗεΓε) ίΗαί ΡαηιοηΐΗίυδ \ν·Εδ ΙΗε οεΕΓεΓ οΓ ίί. ΙΓ δο, Ηε

ννουΐά1 οΌιιοίΙεδδ βυρρίχ ΙΗε άείΕϋδ ΗίηΐϊεΙΓ, &ηά ,ΐΗε ίηίεΓεηοε ΓΓΟΠΙ ίΗε §Γε»ίεΓ
ΓυΙΙηεδΗ οΓ 1915 ίδ ιιηηεοεδδΕΓ/. Ιί ίδ Ιίΐίεΐχ εηου§Η ίΗ&ι οοΐΗ ΙείίεΓΒ \νεΓε
ννπίίεη ζηά όεϊινετεά Ιο^είΗεπ

Τοις παι>[? αγίο]ις αγαπητοί! [και γλι/.]
κντάτοις [Παι]ηοΰτι νρ(σβ[ντίρφ και]

Διόσκορύ,ς και] Ίίρα£ και [

και άπα Σ[ον]ι>ον και πάσ[ι τοις άίίλ-1
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5 φοΐς και πασι τ[ο'ι]ς πιρι [ύμάί]
κατ 6ν[ο}μα Μωυσίι[ς και Έριηοΰς ?]

[ο/] υποδεέστεροι υμών ΐν [κ(υρί)ω χαίρειν.]

Πρώτον μεν την προσ[κύνησιν υμών]
ποιούμενοι, αγαπητοί πάτρ[ωνες, άγγίλλειν ?]

ίο θίλωμΐν περί τούτου του άγ[απητοΰ Παμωνθίου?]
5τι ΐν μεγάλβ ανάγκη έσ',τι και αϊσχιστα πεπον-]
θ(ν υπό τίνων άνθρωτί(ων άν(λ(ημ6ν-]
οον και άθίων, Ινα. και ύμιίί σττονβάσητί ?]
αΰτω . . . . νκ . [.

] . χ/ο[. ..].... και της
'5 [{>]περβολής υμών ά[γά]πην την ΐν τω ούρανω
κατοικΐΐν. Άναγκ[αί]ως ονν πάνυ σπονδάσατΐ

ούτω άόκνωί, ότι τα τίκνα αυτόν ίί? δονλίαν

ήρπασαν ο
ι

δανισταί· «
' ίί ίχε1"* Α"" ώί άδ(λ-

φον τοΰτον σννβοηθήσατΐ, αγαπητοί,

2ο ότι πάνυ σφοδρώς ^ε'ΘΧιβΐ ημάς ούτως ττΐρι

ταύτης (της} ανάγκης, και ήμΐς ουκ οκνήσω-

μΐν. Ει τι και (ύρήκαμίν παρ(8ώκαμ(ν αΰτω,
άλλα και ύπ\ρ την δύναμιν ημών ίποιήσα-

μίν. Εΐ τι έαν δννήσατί συνλέξατε αργύρια
25 μέτρησαν αυτά, και γράψατε μοι πΐρι ωι- δ(-

δώκατε, ΐνα το άσφαλΐς μίθώμΐν, ίνα και

πισθώμΐν, ΐπιδή τα πολλά πλείστα αργύρια

χρίωστΐ. "Ορά μη άμίλήσατί, άγ[α\πητοί, ϊπι-

δ
η παραπεσονσιν 6 αδελφός τοιαύ[τη]ν άνάγκη(ν).

30 Έ[ρρώσ]θαί σαι (ΰχ[ομαι . . .]

ΓΓΟΓΏ ΐορ Ιο ^οΐΐοηι οί ΐΗο ΙεΓΐ

Ένδίξασθί ουν την ϊμφυτον υμών άγάπην και ΐύσπ(λ}αγχνία'ν1
και την στοργην της υμών πατριότητος.

Γράφω σΐ ούν, άδελφί Παιηον[ς

ταύτην την ανάγκην, ΐνα Γ ποι·-

35 τι τρόπω και κατάστησαν

αύτω παρά τοις άδίλφοϊς, ΐνα [

δοΰσιν οίδα γαρ ότι πόλ\λ}ν ψ . [

και άπόστίλλί τοις άδίλφοΐς [

άσφαλιν (γραπτά ύμΐν. ΕΪ τι ΐ[άν δυνήσατΐ συνλϊξαι ?"
ι

40 παρά τοΐς γιτόνοις άδΐλφοίς [.
] . /? . . α .[....? άσφ]α-
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λην καί σφράγιζαν αυτήν [.
] . νοστ . λ ....[.]. αϋτοΰ

ΐγγύην αυτόν (λαβα παρά των στρατιωτών πεντακοσίων
ταλάντων κΐφάλΐον και τόκον, ^ ω.

3
· 1
.

Διοσκόρω, Ίίρακι. 5
·

π971 τ[°']? ??ί?! [«/*ΟΓ] : Ηυηΐ. 8
. ω οί πρώτον ΟΟΓΓ. ίτΟΓη ο.

ΙΟ. 1. θίλομιν. II. ανάγκη. 13. 'ίνα ; δΟ 1
1
.

20 (ί/ί), 34ι 3^· '· «Μ*·*· *6· αναγ'-

«{αιΙωΓ. Ι7· 1
·

δουλϊΐ'αν. ΐ8. 1. δακίίσηιι'. 19. " θί σννβοηθησατι ΟΟΓΓ. ΙΓΟΓη β
.

21. αναγκηί. 1
.

ημιι·,. οκνήσομίν. 25· 1
.

μίτρήσατι. 20. 1
.

μάθωμιν (Ηυηΐ).
27· 1

.

ικισθωμχν, ί'ττίΐδή (δΟ 1
.

28 Γ.
) 28. 1
.

χρΓωστίί, ορά™. 29. 1
.

ίταραπΈίΓίΐται, τοιαύτη

ανάγκα (Μ8. πναγ'κί)). 3°· '· σί· 31· '
· <"δ(ί£ασ&. ιυσπαγ' χνια[ν\. 33· 1
·

σ01· ταϊι/ουΐ'Γ.

34· ανάγκην. παν]τί : Ηυηΐ. 37· '· δώσικ (?). α οί γαρ ΟΟΓΓ. ΟΓ Γε\νπΙΙεη. 39· 1
.

όσφα.

λι)ν(?). 42· 'τ'τ1"!*"!τί"Γα<(>σ*'>·. 43· '· «φόλσιο».

' Το ΐΗε αΙΙ-ΗοΙγ, Βοΐονε^, &η(Ι ηηθ8ΐ δ\νεεΙ Ρ&ίεοιίδ, ρπεδΐ,αηϋ ΟΐοδοοΓυδ αηά
Ηίεπαχ ΗΙΚ! . . . αηθ Αρπ δουΓΟίΐδ Άηά Ά\\ ίΗε βΓείΙίΓεη ζηά αΐΐ ΐΗεπι ΐΗαϊ ΆΓΚ \νίΐΚ

ηαπιε, Μθ565 \_Άηά ΗεΓΪέουε ?] ΐΗε ΓηοΒΐ ΙιαπιΒΙε αηιοη§ νου, §ΓεεΙϊη§ ϊη ίΗε

ΡΪΓ51 Γη&ΐίΐη^ οοείβίΐηοε Ιο γου, οείονεά ραίΓοηδ, \νε ϋείίΓε Ιο [ίηίοιτη] γο\ι
ΐΗΪ5 1»ε[1ονε(1 ΡΕΓηοηΐΗϊυδ], ίΗαΙ Ηε ί

δ ϊη §ΓείΐΙ 5ΐι·3.ϊΐ8 Άηά ΗΒ,Β ΗΐαίϊεΓεά

ιτιοδί δΗ&ΓηείυΙΙν &1 ΐΗε ΗΕΠ^Β οί οεΠΗΐη ρϊΐϋε55 ΑΠΟ ^οάίεβδ Γηεη, ΐΗαΙ χοα Ιοο

[πΐ3.ν δΐιοοοιίΓ] Ηίηι . . . ίϊοηι νουΓ 8υρεΓΗιιΐΐ7 ιο <3\νε11 ϊη (?
) ΐΗε Ιονε \νΗϊο1ι 15 ίη

ΗεΕνεη. Βν &11 Γηε&η5 ΐΗεη δυοοοιιπ ΗΪΓΠ νίΐΐιοιιΐ Ιιεδϊΐίΐίίοη, οεοαυκε ΗΪΗ οΓεάί1:θΓ5
Πάνε ΟΕΠ'ίεά οίϊΓ ΗΪ5 οΠϋάτεπ ι'ηΐο δΙανεΓν ; »ηά ϊΓ γου Ηοΐά ιτιε ΐΗΪ8 πΐ3.η ίΐδ οτοΐΙιεΓ,

^Ό^η ίη ^ίνΐη^ Ηεΐρ, 1»ε1ονε<ί, οεεαυδε Ιΐτεβε 8ΐΐ'ίΐϊΐ5 Ηίΐνε ίΐίΉϊοΙε(1 υβ εχοεεϋϊη^ΐχ,
£ΐη<1\νε ουΓδεΙνεδ \νϊ11 ηοΐδΙίΓΪηΙί (ΓΓΟΙΤΙ Ηε1ρϊη§ Ιιΐηη). \νΗαίενει· \νε οου!<3 ήηά λνε
Ηίΐνε §ϊνεη Ηΐπι ; νεΕ, \νε Ιι&νε <1οηε ενεη οεγοηοΐ ΟΠΓ Γηεαηδ. ΧνΐΐΕίδοενεΓ νου
ο&η οοΐΐεοί ίη Γηοηεν ραν ί

ΐ ονοπ, Άηά \ντίίκ ίο ηιε οΓ \νΗ&ΐ νου Ηανε §ΐνεη,
νε π\Άγ 1<ηο\ν ΓΟΓ οεΓίαΐη, ΐΗΕΐ \νε η\αγ Η»νε »55ΐΐΓαηοε. δΐηοε ηε ο\νε5

νεΓγ ΓηυοΗ Γηοηεχ. 5εε ΛΕΙ γου <1ο ηοΐ ηε^Ιεαΐ, οείονεοί, δίηοε ουτ οΓοίΚεΓ ννϋΐ
ί»11 ϊηΐο δο £Γε»1 δίπιίΐδ. Ι ΡΤΆΥ ΓΟΓ νουΓ ηε^ΙΛ . . . Ρ. 5. 5Ηο\ν ίΗεη ΐΗε Ιονε
Άηά οοΓπρΗδδϊοη ΐΗαί 2Γε ηίΐίϊνε Ιο νου Άηά ΐΗε ΕΓΓεοΙϊοη οΓ νουΐ' ΓϋίΗεΓίΐ-
Ρ.Ρ.5. Ι ννπΐε Ιο γου ίΗεη, οΐΌΐΗεΓ ΡΕί'έουδ, [ίο ϊηΓοΓηι νου οί?] Ιηεδε
ίο ΐΗε εη(1 ΙηΕΐ [γου ΓΠΕγ] ογ Ε!! ΓηοΕΠδ [Ηεΐρ Ηϊηι ?1 ΕΠΟ Ερροΐηΐ . . .

ΓΟΓ Ηϊιτι 3Γηοη^ Ιηε ΟΓείΗΓεη, ίο Ιηε εηά ΙΓΙΕΙ Ιΐιεγ ηΐΕγ £Γνε . . . ; ΓΟΓ Ι 1<ηο\ν
ΐΗΕΐ ΐΗεγ . . . ιτιυοη . . . Αηά ςΙίδρΕίοη ίο Ιηε οι-εΐηι-εη ... Ι ΙίΕνε \νπίίεη ίο
νου. λνΐΐΕίΒοενεΓ [γου ΟΕΠ οοΐΐεοί ?] ΕΓΗΟΠ^ ίΗε ηεϊσΗοουι·ιη§ οΐ'είΗι-εη δοαιίΓε Εηϋ

ρΐΕοε ϊ
ί υη<3εΓ δεΕί. Ι ΗΕνε ίΕΐ<εη ηίηι οη ΟΕΪ! ΓΓΟΓΠ ίΗε βοΙάΐ^Γδ ίοπ 6νε Ηυηάι-εα!

ο,ιρϊΐίΐΐ βηοΐ ϊηίεΓεκΙ 8οο ΐΕίεηίδ.'

Ι. ττα«{?αγι'ο]ΐΓ : ΙΠ6Γβ 18ΗαΓάΙγ ΓΟΟΓΠ ΓοΓ παν(\ιφημοις. η,ινάγιοι ΟΙ' ΐΗβ δϋρβΓίαΐΐνθ οΓ ίϋ
,

\νΗεη ηοΐ 3ρρϋε<1 ίο ιΐιε (Ιΐνϊηε ΡεΓβοηκ ΟΓ ΛΗΓίουΐεβ ΟΓ ίο Λε νίτ^ίη, \ν35 α η'ΐΐε οΓ οίβηορδ
(δεε δορίιοοίεδ, ί. ν.}, οιιΐ ϊ

ΐ ί$ ςυϊΐε ροίδίοίε Ιΐΐ3ΐ ίη & οοπιρ1ίΓηεηΐ3Γ}' ΙεΐΙεΓ Ηΐίβ ιΗίδ ΐΐ πιϊ§1ΐ£
οβ ιι$ε<3οΓ ΓηβΓβ ρΓίεβίΒ. ηαι[αρϊστο]\ί (αί., ε. ζ., 1677, 40 οουΐά ρεΓΗϊρδ οβ ^οΐ ϊη 5υι ίδ

ηοΐ νεΓ)- ϋΐίεΐν.

4· Τΐιε Τ63.άΐτ\ξ ττάσ[ι ίβ ηοΐ οεΓίαΐη, ακ ΐηεΓε τηζγ οβ ίΐ οΗ»Γ3οΐεΓ οβΐ\νεεη α Ληά ΐΗο
δΐιρροΗοά σ, ουί ρΓΟΓίαΙ)]^ ίΗε 3ρρ€ΐΓαηοε οί α ΙβιίεΓ ί

δ (Ιυε ΓηεΓεΙ/ ίο ΐΐιε Γυηηΐη§ οΓ ίΗε ϊηΐ;

ΓΓΟΠΙ ίΗε α.

7
·

[οί] ύ7Γοδ«'στ«ροί : ΐίιηβ δυρρίεπιεηΐδ αϋορίεά ίΐΓβ τί^Ηΐ ιΗϊδ Γηυδί; οε υδθά ίη α
.

άερΓβ-

^3.\.ο^γδεηββ, ρΓΕΟΐΐοΛίΙγ 3δ & δυρεΓίαΐίνε. ΤΗοΓε ΐ
δ ηο τεαδοη ίο οοπΓεοί ίμών ίο ημών ίΓ \νε
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δυρροδε ΐΗαΐ ΐΗε νπΙβΓδ τε%3.ιά Λεπίδείνεδ αβ βε!οη£ΐη£ ίο ΐΗβ οοιηιηιιηΐΐν ρΓεβίάεά ονβΓ
ον ΡαίέΌυδ.

9· πάτρ[ων€ΐ·. ςΓ. Ρ. ΙχΜίά. ϋί, 982 (ρ. 242) = ΟΗεώηΐ, 27, ι, ίο; ΟΗεάΐηΐ, ζζ, ίο.
ίο. Παμωνθίου : ιΗε Βϋρρίειηεηΐ ίδ ΓαΐΗεΓ 1οη§ (οιιΐ οί. ΐΗε ρΓαοΙΐοαΙΙ^ οεη&ΐη δΐιρρίειηεηΐ:

οί 1. 1 1)
,

αηά ροδδΐοΐγ οηε κ1ιοπ1<1Γεαά ΓαΐΗεΓ άδίλφοϋ. ΤΗε τούτου δεεηΐδ Ιο ίιηρΐ^ Λαΐ
Ραιτιοηΐηΐιΐδ Ηΐπίδείί οαπ-ΐεά ΐΗε ΙεΙΙεΓ (ηοίε ΐΗαΐ ΐ

ΐ οεαΓβ ηο αάάΓεββ), αηά ΐί δο ΐΐ \ναδ ηοΐ
ηεοεδβαΓν Ιο ηαιηε Ηίιτ>, ραπίοαΙαΓί^ αβ Ηεπέοιίδ Ηαά ρΓενϊοιίδΙ^ (ϊί, αβ ί

δ ηαίιίΓαΙ, \νβ ρΐαοο
1915 ίίΓδί) \ντίιΐεη οη ηίδ οεΗαΙί.
τ.2. ΤΗεΓε ΐδ α οοηδϊάεΓαοΙε Ι Λ

:
ι π Ι; δραοε βεΐνεεη Λε θ &ηά ί οί θιν, <3υε αρραΓεηΐ!}1 ίο

α ρΓοιηίηβηΙ άίδρ1ααε(1 ήοιβ.

Ι3· σπονοΊ'ισητι : οί. 1
.
1 6
.

ΐ4· ΤΗε δυρροδεά κ ιηΐ^ΐιΐ οε ι>,ρεΓίιαρΒ Γοΐΐοννεά ί>γ μ, αηά χρ δυ§£εδΙδ χρημάτων, ουί

ίΐ (Ιοεδ ΠΟί δεεπί ροδδίόΐε ΙΟ ΐ&ίά αντί ΐκ των υμών χρημάτων και κτ\. (\νϊΐΗ, ε.^., βί\ητ(, θο'«τ«·]
ΐη 1

.

13; Ηυηΐ).

1 8
.

μοι: ΡΓΟΟΙΟ!/ &η εΐΗϊοα! (Ιίΐΐϊνε, τούτον οείη£ Λβ οΙ>]εοΐ: οΓ ϊχ™, ηοΐ (= τοΰτω)
οΓ συνβοηβήσατί.
2ΐ Γ. οκνήσωμιν. Ε? τι κτλ.: ϊι δρεπίδ οεΙίεΓ ίο ρυηοΐυ&ΐο Ιίΐιε ΐΗίδ, ιιπ<1εΓ8ΐαη(1ίηο;

βοηθίϊν ΟΓ σπούδαζαν αυτά 3ί[6Γ οκνήσ(ο}μ(ν, ΐΗαη ΙΟ ΟΓηΐϋ ΐΗε δίορ £111(1Ι&ΐίε ίΗε ΟΟΠδίΓυοΙΐοη

38 οοηΓαβεά, ΐΐιε λνΓΪΐεΓ οε§ίηηίη§ ίο \νηΐε

' \νε δΗαΙΙ ηο£ Ηεδϊίαίε ίο §ίνε Ηΐπι λνΗαίενεΓ ννε
ο»η Άίίοτά

' ζηά Λεη οΗ^ηςίη^ Ιο ΐΗε ραδί Ιεηεε.
24. δυνήσο.™ : ΓΟΓ ΐΗε ΐεηοΐεηογ ϊη 1»ΐε Ορεείί ίο οοηίϋδε (Ιεροηεηΐ αηά αοΐΐνε Γοπηδ

(λνΐιίοΐι ιηα1:εδ ΐίβεΙΓ Γείΐ ϊη Ιχ)(Η άΪΓεαΙϊοηδ) δεε }Εηη3Γΐ8, § ιοοο. δύνομαι Ηο\νενεΓ, α
.

οοιηπιοη
νεΓΟ ϊη Β^ζαηΐίηε ραρ>τί, βεειηδ ίιηιηιιηβ ΓΓΟΓΠ Λε Ιεηάεηο/ ίη εχίαηΐ Ιεχίδ, αη<1Λε ρΓεβεηΙ
Γοπη τα3.γ οε α πιεπε ΒΪίρ οΓ ΐΗε ρεη.
σνν\(ξατι : ηοΐ οοΓΓεοΐεά ϊη ιΐιε ΟΓίΙϊοαΙ ηοΐεδ ίο συλλίξαι οεοαχιβε βυοίι ραΓ3.ΐ&οΙϊθ3.1 υδεδ

3Γε οΗαΓίΐοΐεπδΐίο οΓ ΐΗε δίχΐε οΓ ΐΐιε Βνζδηιΐηε &§ε, αηά ΐΙιεΓε ϊδ ϋΗεπεΓοΓε ηο ηεεά ίο κξ&τά
συνλίξαη ΛδαδϋροΓίΗε ρεη; οΓ. Ρ. Οκγ. νϋ, 1071, 4: τδ™' όφΐλουσιν ποιησουσιν ; 8 : καταξίωναν
ονν -γρά^ον', Χ VI, 1 87 1

;
5 · καταξιόο-τ]μάθ( ; 6 : μι/[ί]ίΡ ουν άμίλήσιι τούτο φρόντισαν.

25- μέτρησαν, δίποΐΐ}· ίη3ρρΓορπαΙε, Εδ Ιηε \νοΓ<1 ί
δ

ρΓορεπ!^ υβεά οΓ ραρηεηΐδ ΐη

26-7. Τηε ίηΐεΓρΓεΙϋΙϊοη αάορίεά ϊδ άυε ίο ΡΓΟΓ. Ηυηΐ. Το Ιεανε μίΛωμ€ν (ί
ϋ ϊδ

Ηαηϋχ ροδδίοίε ίο Γεαά μάθωμιν) ιιηοοΓΓεοΙεά αηά τεηάεΓ

' ιηαι \νε ηιαχ δυηεηάεΓ Ιηε 1>οηά

'

ταίδεδ £ΓεαΙ άϊίΗοιιΙιίεδ, αβ Ιηε ΟΓεάϊίοΓδ οπ\γ οαη ηανε ηεΐά α 1χ>η<3. ΤΗβ δεηδε ηο άου5[ Ϊ
Β

ΐηαΐ α \νπΐΐεη δίαΐεπιεηΐ ΐη Ρβΐδουδ'δ ο\νη ηαηά ννουΐά οε πιοΓε ΐΓϋδΙννοΓίΗ/ Λαη αη οπαΐ

27· ™ πολλή ττλϊίστα : ουηουδ1)' \νοΓάεά. ΡεπΗαρδ ™ ΐ
δ

δυρεΓήιιουδ αηά ττλίίστα ΐηδειΊεά
ίο 8ΐΓεη§;ΐ1ιεη αηά ΓεΐηίοΓοε πολλά,

' ηηιιοΗ, γεδ, νει·}' ηιυοΗ '
.

29. παραττίσοΟσικ : ΐηου^Η ΓαΐυΓε ίη ΓΟΓΠΙ, ί
ΐ

ΤΏ3.γ οε δΐΐδρεείεά Ιηαΐ ΐηΐδ νεΓΟ δΗουΙά
ίανε βεεη ρεΓίεοΐ. Βυ£ & Γαίππε βεηβε ίβ ηοι ίπιροβδίοίε, αδ Ιΐιε \\τίϋεΓ τη&γ ηανε οεεη

ι1ιίιι],-ίιι<;οΓ ιΗε ΑίπΗεΓ οοηδεςυεηεεδ οΓΓαίΙϋΓε ίο ρα^; οί. 1
.

42 ί
·

3Ο. Ιη ΓίΐΐΙιεΓ ίαΐηΐεΓ ίηΐί ΐΗαη Ιηε ρΓεοεάΐη^ Ιΐηεβ (εχοερί 1
1
.

ι-ζ), οιιΐ Ιηΐδ ίδ ρΓοοαοΙγ
άυε ίο άαπιρ ΟΓ Λε ΐηΚ Ηανίη^ πιη οείοΓε ΐ

ΐ \ναδ άΓ^ ; ιΗε ηαηά 5εεπιβ ίο οε ΐϋε δαπιε.
ΤΗε τεαάΐηο; οί ιΗε άοιίβά ΙεΙΙεΓβ ΐδ εχίΓεηιεΙ^ άοαοιίυί, ουί σβ ΐ

δ σιοπε Ιΐΐεεί^ Ιηαη ύμαι.
ΑΓιεΓ ιΗε Ιαοιιηα ί[ ΐδ ηαΓοΙΙγ ροΡδΐοΙε ίο Γεοο^ηΐζε \νΐΐη αηγ οοηδάβηοε ραη οί άδ«λφί ΟΓ
άθίλφοι. Βυΐ οηε ΟΓ οΛεΓ ΐδ εχρεαίεά αηά ηια^ Ηανε οεεη ννπΐΐεη. ΤΗε [Γαοεδ άο ηο£

δυρρΟΓΐ πολλοϋί χρόνου!.

33· Αοουΐ Ηαΐίοίΐΐ. 33~9 '8 'Ο8ΐ' 8Ο ΙΠ3[ άγχ«λλωι/ σοι ίδ ΐηδίιίΒαΐεηΙ ; ουί ιΗε δεηδε ΐδ

ηο άοιαβί δίηιΐΙαΓ.

35· ΤΗεΓε ίβ α δπιαίΐ οίαηΐί δραοε αίΐεΓ κατάστησαν ; δο ΐοο αίΐεΓ ϊ^α ίη 1
.

36. Ρκ>ί.

Ηΐΐηΐ δυ§§εβΙδ (ε.§;.) [βοηθήσηϊ αΰτω τται»]τί.
36. δοπίεΐΗΐη^ Ιί^ε [καϊ αυτοί «κ τη! ίιπίρβόλήϊ ούτω»] ΟΓ [καϊ αυτοί «

Γ

τι (αν δύνωνται αύτ^ι]

εχρΓεδδεδ ΐΗβ δεηβε. τα τίκνα αυτού άττο-], ΓεΓεΓπη§; δούσιν ίο ιΗε ΟΓεάίΐΟΓβ, ΐ
β Ιεδδ

38. ά)τόσ·τ(λλί : νεΓχ άουοίήιΐ, οννΐη£ Ιο Λβ ίαάΐηο; αηά ηιηηίη^ οί ΙΗε ίηΐί, \νΗΐοΗ
οοηίϋδεδ ιΗε οΗαΓαοΐεΓδ, ουί ίΐ §ίνεδ Ιηε Γεςυΐπβά δεηδε αηά δΐιΐΐδ ιΗε ΐΓαοεβ οεΙΙεΓ ΐΗαη αη^
οί ΙΗε οίΗεΓ ννοΓάδ (ώτόδοτί, (ίττοστϊίλατϊ, άποπίμψα.™, &ο.) ννΗϊοΗ Ηανε δα§£εδΐεά ίΗβπίδεΙνεδ.
ΡΟΓ ιΗε ιηΐχΙιίΓε οί δΐη§1ε αηά ρΐυπιΐ οί. 1

.

25.

39· ίυνήσατί : ςί. Ι. 24, η.
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4Ο. γιτόιηιι : ΓΟΓ ΐΗε οοηΓϋδίοη οΓ ζη<1(ΟΓ ΐ5ΐ) «άιΗ βΓά άβοΐεηδίοη Γοιτηβ δεε ]
§ 346· ΤΗε ΐΓαοεδ ίη ΐηε δεοοηοΐ ΗαΙΓοΓ ΐΗε Ιίηε βτε ΐοο δΐηιΐΐ αηά ίηάίδΐίηοΐ ΓΟΓ
(Ηοα§1ι ΐηε)· ιηί^ηΐ ρειΉιρδ δβΓνε ίο Ιεδί 3. οοη]εοΙιΐΓε. Τηε δεηδε ννοαίά δεειη Ιο ββ Ιηαΐ
Ραίβουδ ϊδ ίο ραοΐί δβειίΓβΗ/ ζηά βεηά υηάβπ δε^Ι ΐηβ απιουηΐδ εοΐΐεοΐεά.

4ΐ. σφράγιζαν : ΓΟΓ ΐΗε Γείεηΐίοη οί ΐΗβ £ ίη ΐηε αοπδΐ δεε, ε.§., 1β7β, 57» η·> αη(ϊ Ιηβ
ίηδίδηοεδ οοΙΙεεΕεά ΐη ιΗε ίηάεχ Ιο νοί. ν (ρ. 289). ΑΓιεΓ Λίδ ϊΐ ΐδ ΗαΓάΙχ ροδδϊοίε
(Ο Κϋά καί άπόστιλοι/ νττίραυτοί, Λου§Η στιλ 03.Π 6ε ΓεΟΟΠοίΙβά λνίΛ [Ιΐ8 ^ηΐι·;ιη·ι] 3.11(1ίηάϊδίίηοΐ
(ΠΚββ.

43· Ϋ ω : Λβ δ^ιηΐκ)! (χνΗϊοΗ ίδ ιηαάε ηοΐ ςυίΐε £18 ίη ΐηε ΐεχΐ, ΙΗε δίίΐε δίΓοΙίβ Ιιείη§
]οϊηε<1 ίο Ιηε οΙηεΓ) ίδ Λαΐ ΓΟΓ Ιαΐεηΐβ, αηά \νε Γηαδί ΐΗεΓείοΓε δΐιρροδε (βϊηοε φ = 500 >β

ίϋΐροδδίοίε) Λαΐ Λβ βυιη οΓ 8οο Ιαΐεηΐδ ϊδ βίΐΗεΓ ΐΗβ Ιοίαΐ οΓ Ο£ΐρίΐ3ΐ »ηά ϊηΙεΓεδΙ ΟΓ Λε ΙαΙίβΓ
αίοηε. ΤΗε δεοοηά ίδ ιΗε ιηοΓε ηίΚυΓαΙ ΐηΐεΓρΓειαΙίοη οΓ ιΗε \νοΓ(1ίη§ οιιΐ \νοιι1ά ίηάίοαίο
3. ιηοδί υδαπουδ ταΐβ οΓ ίηΙεΓεδί. Ρ,ίΓηοηΙηίιΐδ, ΗοννενεΓ, Ηαά αΐ6.ΐΓΐ}Γ ΐ3θΓΓθ\νβ(1 υηάεΓ %ΚΒ.Ι
άίίϋουΐΐίεδ αηά ΛεΓεΓοΓε ροδδίο!)τ βηου^Η αϊ α ηί§Η ταίε, &ηά \νε άο ηοΐ 1ζηο\ν Ιιον 1οη§ ιΐιβ
ίηίειεδί Ιιαά 5εεη αεειιιηυΐ&ΐίη^. ΜοΓεονεΓ ίΐ νουΐά αρρεαΓ ΓΓΟΠΙ 1915, 25 Γ. ύιζΐ Ηε ηαά

ρ»ϊ<1οϊ ;ιΐ.ιιιιΐ ΗαΙΓ Ιηε οπ^ίηαΐ εαρίιαΐ, δο ΐΗί,ΐ 8οο Ιαΐεηΐδ ιηζγ οε Ιηε ίηιεΓεβΙ οη ι,οοο.
(Τηίδ α,δδΐίΓηεδ Λαΐ ΐΗε αηιοιιηΐ ίη ΐΗο ιβχ[ ίδ ΐΗαί οΓ Ραηιοηΐηϊυδ'δ <1εοΐ, \νΗίοΗ ίδ Λ ηοΐ
υηΓεϊδοηαβΙε αδΗυηιρίίοη ; ιΗε ^υαΓαηΙΟΓδ οοΐαίηειΐ Ηίδ τείβδδε οη υη(ΐ8Γΐ3.1ίίη§ Ιίαοίΐίΐ/ ΓΟΓ
Ηίδ άεοΐ.) ω, ΐηου^Γΐ ηοΐ αοβοΐϋΐεΐχ οεηαίη, ίδ νειγ ηεαΓίγ ΒΟ.

ιβη.—αηα Α. ο. 330-340-

Ιην. Νο. 2489· 25-5 Χ 4^-7 ε"1·

ίη 1922 (ΙεΓΐ η^ΐί) αη·ά 1923 (π^ηΐ η£ΐ1ί). Ι,ί^Ηϊ βΓονη ραρ^ταδ, άαΓίίοηεά ίη

οηε ΟΓ 1\νο ρΐίΐοβδ. ΟοηδΐάεΓαΙ)!)1 ά&τηΛξεά, εβρεοίαΐΐ^ αϊ ιΗε Γόου 3.ηά ΐο\ν·£ΐΓ<1βΐΚε π§Η[ δΐάβ,
\ν!ΐ6Γε α δίπρ οΓ ρ^ρ)τυδ Ϊ5 Ιοδί ΓΓΟΓΠ 1. 5 (1οννη\ναΓ(1δ. νΥπίΐεη ίη α ΓαΐΓΐχ Ι^Γςε, δ1ορίη§,

οιίΓδίνε παπά, ΓΕίΐΗεΓ ιιηείαΐ ίη ο1ι»Γ»εΙεΓ, αίοη^ Ιηβ ΛβΓεδ, ίη 1>1αο1νίηΐί.

ΤΗΪ3 Ιοίίει·, 1ϊ1<ε1915 χηά 1916, ίδ οΓ πιίηοΓ υηυδυαΐ ίπίεΓΟδΙ, βιιΐ ηοΐ 5Ο

ΓΟΓ ϊΐ3 5ϋ1>]εοΙ-ιτΐΕΐΙεΓ 35 ΓΟΓ ΐίδ βρείΐΐη^ &ηά εχΙτΆθΐ·όίηΆτγ 5ΐ>Ίε. ΤΗε αοηΓυδΐοη οί
« Άηά αϊ Ϊ5 οΓ οουΓδε οοΓηηιοη εηου^Η ίη ραργπ, Βυΐ Γε\ν ννπίεΓδ αϊ ρΓεδεηΙ 1ίηο\νη

3Γ6 δο αοΐάίοίεά Ιο ίΐ &5 ΐΗε \νπΙεΓ οΓ 1917, &η<1δρείΐίη^β Η1<εμαιμαι\ημα(ι·οί (μ(μ(λ.η-
μίνος), δαί (δ^), Ιδαίν* (ίίδί'ΐΌΐ) δΗο\ν Ιο \ν\\3Λ Ά Ιεη^ΐΗ Ηίδ ρΓεάίΙεαΙίοη ΓΟΓ αϊ οαη ^ο.
ΑηοίΗεΓ δίπίαη^ Γε^ΙιίΓε οΓ ΗΪ5 ΙειίεΓ ίδ ίΗε \νϊ1ά οοηΓϋδίοη οΓ ε&5ε8 Άηά ^εηάεΓδ,
ννΗίοΗ πΐΕΐ<ε5 ίΐ άΐίίΐαιιΐΐ ϊη ρΐαοεβ Ιο <3είεπηίηε Ιηε εχίΐοί 5επ5ε— ίΓ ίηάεεά ίΗε
\νΓΪΙεΓ οβη Βε ίΐ!1ο\ν€<ί Ιο Ηανε Η3ά &ηγ 6X301 δεηβε ίη Ηΐ5 ηιίηά 3ί 311, \νΗϊοΗ ΗΪ5

κΐγΐε τεπ(1εΓ5 3 Ηΐΐΐε (ΙοιιΒίΓυΙ. ΤΗ31 5ΐγ1ε Ϊ5 οΓ 3 νεΓΟΟδίΙχ 3ηι1 εηιρΐϊηεδδ ηοΐ

οοπιηιοη ενεη ίη Ιεχίδ οΓ ίΗε Βγζαηΐίηε ρεΓΐθ(3, οοΓηρ1ΐηΐ€ηΐ3ΐγ ερίΐΗείΗ οείης
<ιοοιΐΓηιιΐ3ΐεά οηε υροη 3ηοΐΗεΓ 3η<3 \νοι·ά5 3ηά Ϊ6ε35 τερε3ίεά ιιηΐίΐ ίΐ Βεοοηιεδ

Η3Γ^ Ιο οοΐ3ΐ'η 3η/ ο"Ϊ5ΐίηοΙ ίηιρΓεδδίοη ΓΓΟΓΠ ίΗε Γηεϋΐεχ. ΤΗε \νπίει· οΗ3Γ3θίεπ5-

Ιίθ3ΐ1γ ΟΓηίίΗ ενεη ίο §ίνε Ηίδ ο\νη η3Γηε ίη ίΗε §Γεείίη§; 3ηο* Ηαδ ίο κΐίρ ίί ίη ογ 3η

3ΓίεηΗου£Ηί Ιο\ν3Γάδ ίΗε εηά οΓ ίΗε Ιεΐίεπ
Α ΓαιΐηεΓ ροίηί οΓ ίηίεΓεδΙ ίδ ΙΗε ΐΓε3ίηιεηί οί ΙΗε ηοιηίηα $α^^α. ΤΗε

•τί,ιπιΐ,π·!! οοηΐΓ3θίίοη5 οΓ ίΗεβε, 5ϋΓΓηουηίε(1 ί>γ 3 5ίΓ3Ϊ^Ηί 5ίΓθ1<ε, 3Γε 3ΐΓε3ά/
αοπίΓηοη ίη ΓοιίΓΐΗ-οεηΙυι-γ Ιεχί5, 3ηά 8ενεΓ3ΐ εχ3Γηρ1ε5 \νί!1 οε Γοιιηά ΐη ίΗε

νοίυπιε ; οιιί ΙΗε ννΓΪίεΓ οΓ 1917 \νΓΪίε5 ίΗε ηοιηίηα $αοτα ίη ΓϋΠ 3ηά γεί
(ηοί ίηάεεά 3ΐ\ν3Υ5 ουί ΓΓεςυεηίΙχ) ΙΗε ΗίΓοΙ^ε—ΟΓ Γ3ίΗει·, ίη ηιοδί Ο35εδ, ίννο

ίΗεηι. ΤΗεΓε 3Γε εχ3Γηρ1εδ εΐ5ε\νΗει·ε (δεε, οη
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1^. ΤΓΕίιοε, Νοηιίηα Ξαετα, ρ. 49 £)· ου1 ίηε ρΐΈοίίοε οί ίΗε ρι-εδεηί ντπίεΓ ίβ

εχοερίϊοηΕίΙγ Γε§ιιΐ£ΐΓ Εη<3 αοηδίδίεηί. Αδ Ηίηίεά ϊ>γ Τόνισε, ίϊ ΪΒ ηο άουοί άιιε
Ιο ίΗε ΓΕΟΪ ίΗΕί ίΗε οοηίΓΕΟΐεά ΓοΓΓΠδ οΓ ίΗε ηοηιϊηα εαετα, ίΗου^Η \νε!1 εδίΕοΙίδΗεά1,
\νει·ε ηοί γκί οοπιρίείεΐγ υηάεΓ5ίοο<1 Ιαγ ίΗε 1ε58 1ίΐεΓ&ΐ€ ννπίεΓδ.

ΧΥΗεη ννε οοπιε Ιο ίΗε Εοίυαΐ δΐιβ]εοί, ϊί ίδ 3. Ιίίίΐε (ϋίΚοαΙΐ Ιο <3Ϊ5θονεΓ \νΗίΐΐ
ΐΗε ννπΙβΓ 15 ΐηίοιτηΐη^ ΗΪ3 οοιτεΒροηάεηΙ Εοοιαί. ΤΗε §ΓοαίεΓ ρζτί οΓ Λε ΙείΙεΓ ϊδ

οοοιιρίείΐ \νΐίΗ τεςαεβίΒ ΓΟΓ Ρ&ίέοιίδ'β ρΓΕχεΓβ, ίΗε ρΓΕχεί'β οΓ ΐΗε οίΗεΓ ΟΓείΗι-εη,

Εηά ΐΗείτ ίηΙεΓοεΒδϊοη ννΐΐΗ ^εΐ οίΗεΓβ. ΤΗε \νπΙεΓ 5ρεΕΐ<5 οΓ Ά παράπτωμα διαίίο-

λική (ί/'ί) λνΗϊαΗ Ηαά οοοαιτεο! ίο Ηίηι ; ουί \νΗ3.1 ΐΗε παράπτωμα \ν^5, Ϊ5 υηεεΓίΗΐη.

Ιΐ \ν&5 ρεΛπρδ ίΗ3.ί Ηε Βίίίγεά Ιοο Ιοη^ ΐη Λε κηπολάχανον (1
.

13), ·ννΗϊοΗ ίδ βυρ-

ροΓίεά ί>γ τ;ίίρ]αζόμ(()ΐΌί ί
ί ΐΗ^Ι Γε»ο1ϊιι§ οε ααοερίεά ; ουί ίη &ηγ Ο£ΐ5ε Ιΐιε ιτιεηΐϊοη

οΓ ίΗε διαθήκη ΐη 1
.
9 β
".

5ΐι^ε5ί5 ΐΗίΐΐ Ιιε \ν»5 ζΐτεζάγ ίη $οιηε άίΗσταοε, Άηά

ΐΗε 3£πεειηεηΙ: 35 ίο ΙΙΪΒ οείη§ Η£η<3ε<3 ονεΓ (παραδώσηται, 1
. ΐϊ) ίο δοιίΓΟϋδ

ϊη ίΗε ΠΗίυΓε οί & ριιηΐίϊνε ιηε£ΐ5υι·ε. Ιί ΓΛ3.γ ίηάεεά οε ίΗ&ί ΡΕΪέου5 Ά\Κ3.όγ
ΙΗε οΐι·οιιπΐ5ΐΕηα€5 οΓ ίΗε χνπ'ίεΓ'δ δΐη, Άπα ΐΗαΙ ίΗε οο;εοί οΓ ίΗΪ5 ΙείίεΓ ννΕ5

ίο 3.5ΐ<ΓΟΓ ρΓΕ^εΓδ.
Ιη Άηγ θΕ5ε ίΗε ΙείίεΓ ^ίνεδ Ε νετγ ϊηίεΓε5ΐΐη§ ΐ11υ5ίΓΕίίοη οΓ ίΗε ρΓΕΟίίοε οΓ

ρΓίίγεΓβ. ΤΗε ννΓΪίει- Ε8ΐ<5 ίΗαί τεςιαε^ίδ ΓΟΓ ρΓΕ^ε^ 8ΠΗ11 οε οΪΓοα1?ιΙεο!

κατά μονην, ί. ε. Άπιοηξ ίΗε νΕΓίουβ οεΐΐδ οΓ ίΗε Μείείϊ&η αηοΗοπίεδ, ηοί οηΐγ ίη ίηε

ηεί^ηοουΓηοοά οϋί αίδο ίη Ιηε

'

ιιρρεΓ τε§[ϊοη5 ', ί. ε. ρΐΌΟΕοΙχ ίη ίΗε

Οηε Ϊ5 Γεπιϊηθεά οΓίΗε πιοΓίυίΐΓγ <ιηό! δΐπιϊΐΕΓ Γοΐΐδ οΓΐΙιε Μϊάάΐε Α§ε5.
ΤΗει·ε ίδ ηο ίΓΕοε οί ΕΠ Ε<1ϋΓε35 οη ΐΗο νεί'δο, ίηου^Η ΐΗεΓε ΕΓε Ά ηιιηιοεΓ οΐ

€Γθ55ε5, δΐιαη ΕΒ ίτεφίεηΐΐγ ιη,ΐίΐ; ίΗε δρΕοε ΙεΓί ΓΟΓ ίΗε 5ίπιΐ£. ΤΗε ΕάθΓεδδ π\3.γ
ΗΕνε οοοιιπ'ειΐ οη ίΗε 5ίπρ ννΗίοΗ ΗΕ$ (ϋδΕρρεΕΓεά ΓΓΟΠΙ Ιο\νΕπΐ5 ίΗε τί^Ηί (πεοίο)
5Ϊ(1ε οΓ ίΗε ρΕργπιβ, ουί ίΗεΓε ίδ ηοίΗίη^ ίο δυρροΓί ΙΗΪ5.

ι Τω γνησιωτάτω και φθ3[τ]ιΐΌ>τάτα> μ[α}καρΐ(οτάτα> ά[γαττητ]ω και

μαιμΐλημαίνω και \ιτ}α.ι\π\\ηρ(αμαίνοί πνΐύματος άγίου'

2 και τιμιώτατος παρά κνρίω θαιω άπα Παιηοΰ, ΐι> δΐσττό τον Ίη\σον

Χρίστου χαϊραι. Προ μεν πά[ν\τα>ν (νχομαί σοι την

3 ολοκληρίαν παρά τω κυρίω θαιω. Ταύτα τα γ\ρά]μματα ή[μών ίγρα]^τα
ίν τω χαρτίω τούτω ίι/' αυτά άνάγνοις μαιτα χαράί

4 και μίτα ίρήνην βΐβιωτάτης ίκξ αγίου [π]ι>(ύματ\ ος και μίαιτά ίλαρότητοί
θ(ω μαιμΐλημαίνω και [[ττ]] μαιτα φιλοξί-

5 ίΓ»'Τ1ί'ί'α!ί μακροθνμίαί πεπ\ηρ<ύμαίνη πι>(ύμ[ατος άγίον. 2Ό]ί ονν γράφω,

γνησιώταται και /3ί/3[ίό]τατα£ α"ττα Παιηοΰ

6 παρά κυρίου θίοΰ, οπωί ΐφάρ$ΐ τάς χφάί σ[ον προί τον $(σ]πότην
θαιον ώί τοίπωί σταυρω .[.].[... ·]£ια θίΰ μαιμαιλη-

7 μαίνη δια (μου τω ταπινω και ταλΐπώρω, και [ου κ]αταξί[ω] το φως τον

Ιλίου ΐδαίνΐ, δποκ ο θ(ος [άκυρόστ] ?] το χιρόγραφον τ&ν

8 αμαρτιών μου δια τ[ώ]ν βΐβίωτάτων ύμω[ν πρ]οσΐυχων άγιωτάτων.
Τνωναί σαι ουν θαίλω, [γνησιώτ]αται καΐ μα,καρι-

9 ώταται, δτι ό'τ« ήσμαιν ίν ττ) νήσω της Μίμφ\(ως} μαιτ[ά] των άγιωτάτων

άδΐλφων και ΐπο([ησαν π*]ρι ΐμοΰ την διαθήκην
Ο
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ίο την θεώ μεμελη[μίν]ην και σπουδαία(ν} εύ[λογ\ημαί[ν\η(ν) ττν(ύμ\ατο\ί

άγίον . ε . ( και άπα Κ[....... ]ρ και άπα 'ίϊρσενού-
11 φιος και άπα πούρους και άπα Πεβε και Παύλω [πρ}(σβν\τ\αίρω τω από

Τηεναιως και Άντίνους [? και . . . .^ος Τουάν υίώ Οϋεναφρ\ί ! ου

12 και άπα Μικαλώνην, ΐνα παραδώσηταί μαι τον [ά]πα Σουροΰς ίς την

μονην αυτόν. Και ί'μι[ι·α ? πειρ]αζόμαινος ϊν τω

13 κηπολαχάνω, και ε^μ\ινα εκΐ έως του Φαμαι[ν]ώθ, καΐ όΤΓσΤΙταί δαι εξέβην

απήλθα εις το [....... ]ς, και νυν βεβηκαί μ(

1 4 παράπτωμα διαβολική. Πάν ουν ποίησαν, αγαπητοί γνησιώταται και

άξιώταται παρά κυρίω [θεώ, μετά σπονδής φιλοξε-

15 νίας πνεύματος άγίον θ(<ρ μαιμαιλημαίνω νυκτός και ήμαίρας παρακάλεσης
τον θ(ον τον κ[νριον ? πάν]τα>ν

—τον ίν υίω

1 6 (.ν πατρι και ό ϊν πατρι ϊν υίω— Ϊνα άποδώσι με ΐίς τας χίραί υμών
ασθενώς δαι . . [........ ]αια>ς ολοκαύτωμα

1 7 πνεύματος άγίω. Ου μόνον δαι ταΰτα (γραψα έγραψα δαι και τω άπα

Άμμων ι και τω άπ[α ...... κ]αι τω άπα Πεβε

1 8 και εις τα άνω μαίρη προς Μικαλώνην δια εμον, εγώ Ώριων, ΐνα

εφάρωσιν αυτών τάς άγια>[τάτας αυτών] χΐραν προς τον ^θεον^

19 6(ον εν όλης καρδίας αυτών ως τοίπως σταυρώ και μη άποστερήσ^ιω^ωσί

μαι και μη ε[..... ωσ<] μαι, άλλα ω ό θεός
ζο οΐκτίρμων και ελεήμων ούτως και νμΐς [οί\κτίρμων και ελεήμονες γίγνεσθε

δια [εμού ο~πο]υδα£όμαινοι

2ΐ π/οοί τον θαιόν. Πάν οΰν ποίησον, αγαπητοί, (ΐνα γράψρς κατά μονήν
και τω άπα Σου[ροΰς και τω] άπα Πεβαί, ΐνα

22 κ[α^ι αυτοί ελεήμονες γενίσοντε ιτερ[ϊ] έμοΰ καλεσωσιν προς τον θαιον

μαιτα σπ[ουδής πνε]ύματος αγίου

23 θεώ μεμελημαίνω ΐν' ούτως και αυτοί [γράψωσι με]τ[ά σπου]δής δλ»;[Γ]

καρδίας δια [εμοΰ εις τα άν\ω μαίρη

24 κατ{αατ}α μονην έντελλωμαίνοι περί [εμοΰ εΰχεσθαι ..... ] την κα[. ·]διναν
τω[. . . ? περί έ]μοΰ

25 ότι ό θεός μακρόθυμος και έλεήμ[ων γενήσεται ? ....... ]υν κατ[. . .

? μ]αιτα σ[πουδής ? ^^^^α ίο 1εΙΐ€Γ3.]
20 Άσπάζομα[ι\ σαι, μακά[ριε] άπα Παι[ηοΰ, ........... ? άπα Π]εβε . . [—
27 και τους συν [σ]οΙ πάντ[ας άΐδελφούς [—

Ι. 1. φ<ατ(ΐ>Ότάτω,ικ/,'Λ.,ι,,Μ». τ,ι. ί. Λ,,,,...,,,.·,... (ΐ(α, (β ΓβννΠΙΙεη) ; £Ο 1
.

.(· 2· 1
·

τιμιω-

τιίτω, βιω (δΟ 1
.

3ι &ε·)> δίσπότ,ι; Ίησον Χριστώ χαψί. παίηου (δΟ 1
1
.

5
«

2^)> ΐ')]<τον. 3
· ί·38£

8ΐΓθΐ46 οί κ ίη ολοκληρίαν Γ€\νπΙ(6η. θαιω/, ίν. χ οΓ χαρτιω ΟΟΓΓ. ΓΓΟΠ1κ, 3Γΐά ω Γεννί'ίΐίςη. ω
ηΓ τούτω 8πΐ63Γβ(1, από 3

.

ΙεΚβΓ (ίείείεά Ιιείννεεη ίΐ ϊΠ(ΐ ίν. Ι. μιτά ; δο 1
1
.
4 (^)> 9· 22> 25·

4· ϊρηνηί (1
.

κρήνη:), Ιλαροτητοί. 1
.

βεβαιότατης ίξ, μ<μ<\ημ(νο{. πγιοδ. 5 1·<1ϊΙ α οί
μακρυθυμιαι ΟΟΓΓ. ΙΪΟΠ1 ο. 1
.

·πιπ\ηρωμΐνθϊ, γνησιώτατι, βίβαιύτατί. πνϊϋμ[ατοί. 6
.

1
.

κυρίω

#ίφ, (πάρΓ,ι, χίΐραί (5Ο 1
. Ι 6), τύποι σταυρού (? : σ ΟΟΓΓ. ; δεε ΠΟίβ), μιμίλημίνοί. β&ιΰί. ~. 1
.

του

τηπίΐΐΌΟ, ταλπιπώρου, ήλιου (λ Γε\νπ[1επ) (Ίδϊιιαι, υκυμώσι;, χςιρόγραφαν. θ(ΰ{ («Ο 1
1
.
Ι 9> 2 5)· Γ οΓ

φαί ΟΟΓΓ. ΓΓΟΓΠ ο. [ου κ]·ιτα£ι'[ω] : Ηυη( ; δεε ΠΟίε. 8
.

1
.

βεβαιότατων, σ», θ(\ω,
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•γιιηαιώτίΠί., μ<ικπμιώτατ(. υμών. 9· '· ί/***· 5 θί ΤΙ;Γ ΟΟΓΓ. ΟΓ Γ6\νπΙΐ6η. η οί τ^κ
ΓενπΙΐ6Π. ΙΟ. θ(ω, ηνίΰμ[ατο\!. ]. ινλαγημίοην. II. ]. Παίλοί πρισβΰτίρο! 6, Ύηίνιακ,
ΆΙΤ/ΙΌΟΓ (?), υίοϋ (?). 12. λ οΓ μικαλωνην (1

.

Μίγαλώι/υμοί) ΟΟΓΓ. ΓΓΟΠ1 π (?). Ικα (δΟ

1
1
.

ΙΟ, ΐ8, 21, 23), ΪΓ. 1
·

παραδώσητϊ μί τω άπα ΣουροΟτι ίΐί, ΐ/Μίνα (δΟ 1
.

Ιβ) σ»του8α£όμϊΐΌΓ.

1 3
· ««' (1
.

««'), αηηλ'ία. ϊ οί €ωτ ΟΟΓΓ. ΓΓΟΓη Ά δίπΐ^Ηΐ δίΓοΚβ, ρεΓΗιρδ ρίΓΐ οΓ 3.η ϊηίβηάβά τ.

1
.

Φαμίνώθ, ότι ίί', βίβηκί' μοι. 14. 1
.

δωβολικόχ, άγππ^τί γκ^σιωΓατί, άξιώτατί. κΰμΐω.

Ι5· 1
.

μ·μ(λημίνοϊ (?—λι/ Γ6\νηΙΙεη), ήμίρα:, των. θιόν (δΟ 1
.

19), ««·>. Ι 6. 1. ίιω, ϋ/ι«..!·.

Ι. απόδωσα (? : 866 ηοίε), δϊ' (δο 1
.

17, 6ίί). ι"]. \
. αγίου. Βεΐ\νεεη ιΐιβ 6Γ31 άπα δεοοηιΐ

μ οΓ αμμωνι Ά οΗαΓαοΐεΓ (\ν1ιίο!ι Ιοοίϊδ Ιίΐίβ <
) Η»δ 1>66ηΛνπΐΐεη. Ιι πΐΆγ 5ε ιηεΓεΙγ α οοηίυδβϋ

αροκίΓορΗε ΟΓ ρβΓίιαρδ Ε
Ι

τηίδ\νπιίη°; οί ιΐίε δεοοηά μ, \νΓποΗ \ναδ ιΗεη Γε\νπΙΙεη βερΐΓ£ΐΐε1}'.

1 8. 1
.

μΐρη (δΟ 1
.

23), $Λ(·γα\ώννμον, ίπάμωσιν, χ(Ίραί. Ι (). 1
.

όλ^ καρδία (ρ :ΐι !<)<.·(Ι 1&16Γ),

τϋποί ιτταυμοϋ (υ ΓβννΓΐΙίεη), μι, ίι'ί. ί οί ωί δοιηοΐ^εο" οαΐ ρΓοΙίίίοΙ}7 ηοΐ ΟΟΓΓ. 2Ο. μ οΓ

ίλίΐϊμωκ ΓελΥΓίΐΙβη. 1
.

ύ/ΐίΐί (Μ8. νμιι), οίκτίρμονα, σπουΒαζόμίνοι. δεοοηά Γ οΓ γιγνισθ* ΟΟΓΓ.
ΓΓΟΓη οι. 21. 1

.

θ<όν(ΒΟ 1
.

22), άγαπητί, ίνα, Σοι/ροΟτ»,Πίβί'. χ οΓ μοι>ΐ)νΟΟΓΓ. ίΓΟΙΠ Γ. ϊ οΓ
ϊκα Γεχντίΐΐεη. 22. 1

.

γνήσονται. Γ οΓ προ; Γ6\νΠΐΐ6η. 23. 1
.

μί/ΐίλΐ)μ€νοί (?).

24. 1
.

ίΊ-Τίλλόμοχ». 25- 5 θί μακροθνμο! Γε\νπΊΐεη. 20. 1
.

σ*. (ΐακ<ί[ρΐί! :

' Το ΐΗο ιτιοδί σεηιαϊηΰ &ηά ηιοδί εηΙΐ^Ηΐεηεά, ιηοκί Β1ε53εο1, Βείονεεί ζηά ίη

ϊη^ ζηά <ΐ11ε<1ννιΊΗ ΐΗε Ηοΐγ ΟΗοδΙ αηοΐ ΙΏΟΗΓ, ν&ΐαεοί ϊη ΐΗε 5Ϊ§Ηί οί
ΐΗε Ι,ΟΓά Οοά, Αρα Ραΐέου, §Γεεΐίη§ ΐη ουπ ΜαδίεΓ }εδΐΐ5 ΟΗΓΪ51. ΒείοΓβ αΐΐ

ΐΐιϊη^δ Ι ρΓαχ ΓΟΓ ρΓοχρεΓΪΙγ ΓΟΓ χου \νΐΐΗ ΐΗε Ι^ΟΓΟ! Οοοί. Τΐιίδ ουί' ΙεΙΙεΓ Ι ννΓΟίε
οη ΐΗίϋ ραρ>τιΐ3 ΐΓΐίΐΙ γον Γηΐ£Γ>ΐ τέζα ϊ

ΐ \νϊΐΗ }ογ ίΐηά \ν:ΐΗ πιθ5ΐ «εαϋΓε ρεαοε
ΓΓΟΓΠ ΐΗβ Ηοΐχ ΟΗοδΙ ·Λ\\ά \νίί!ι οΗεεΓίυΙηεΒβ ίη Οοεί'δ Ιίεερϊη^ 3ηά ννίΐΗ εηΙεΓ-
ΐβϊηΓηεηΙ: οΓ 1οη£-5ΐιίϊΓεπη£ ίϊΐΐεά ννϊΐΐι ΐΗε Ηοΐχ ΟΗθ5ΐ. Το γόη ΐΗεη Ι \νπΙε,
ιηοδί §εηυϊηε ειηοΐ ιτιοβΐ δεουτε ϊη ΐΗε δϊ^Ηΐ οΓ ΐΗε Ι^ΟΓά Οοο! Αρ3. Ρ&ϊέου, Ιΐια[

γοα ίτ\Άγ ΙΐΓΐ υρ ^ΟΙΙΓ Η^ηοΐδ Ιο ουτ Μ^δΙεΓ Οοϋ, ϊη ΐΗε κεηιΙ)ΐ3ηοε οί & ατοδδ, . . .

ΐη ΟοοΓδ 1ίεερίη§ ΓΟΓ ηιε ΐΐιε Ηυηιοίε αηά \νΓεΙοΗεο! 3.ηά ιιηννοιΊΐιγ ίο Βοΐιοΐά Ιΐιε

1ϊ§ηΙ οί ίηε ευη, Ιη&Ι Οοά ΓΠΕ/ [^πηυ!] ΐΗε οοη<1 οΓ π\γ ΚΙΠΗ ί>γ γοητ ΙΤΙΟΒΙ

ηιοΒΐ ϊιο\γ ρτΆγ&Γ3. Ι άε$ΪΓε γου ΐΗεη Ιο 1ίηο\ν, ιηοκί: ςεηιιίηε Άηά ΓΠθ5ί
οηε, ΐΐιαΐ ννΐιεη \νε \νεΓε ϊη ΐΗε Ιδΐ3η<1 οί ΜεηιρΗϊδ \νϊΐ!ι ΐΗε ιηοδί Ηοΐχ
ΐιε^, . . . Άηά Αρα € ... 5 αηά Αρα Οι-δεηυρΗϊυβ αηοΐ Αρα ΞουΓουβ αηο!

Αρα Ρε1>ε 3η<1 Ραυΐ ΐΗε ρΓίεδΙ οί Τέεηϊβ αηά Αηΐίηοαβ [&τ\ά ? . . .]ϋ5 5οη οίΤουαη
ίΐιε 5οη οί ΟιιεηαρΗπιΐδ αη<1 Αρα Με^πίοηγιηυδ, πι»<3ε οοηαεπιΐης ηιε ϋιε οονεηαηΐ
ίη Οοϋ'β 1<εερίη^, εχοείΐεηΐ Άηά οίεδβεα! οί ΐΗε Ηο1>' ΟΗο5ΐ, ΐΗαϊ χοα (?

) δΗαΙΙ

Γΐαηοΐ Γηε ονει- ίο Αρα δοιίΓοιιβ, ίο ηίδ οεΐΐ. Αηά Ι αβοοίε, οείπ^ ΐεπιρίεοί, ϊη
ΐΗε νε^είΕ^Ιε ^^ηίεη, »η(1 Ι αβοοΈ ΐΐιεί'ε ίίΐΐ ΡΗ&ΓηεηοίΓΐ, Άηά βο δοοη 38 Ι λνεηΐ
οιη Ι όερ3Γΐεά ίο ίΗε . . ., 3ηά ηο\ν ίΙιεΓε Η35 Βείίΐΐΐεη ιτιε Ά άίαοοίίοαΐ ίΓ3Πδ§Γε5-
δίοη. Βχ βΐΐ ηιεβηδ ΐΗεΓείοΓε. οείονεοί, ηιοδί ^εηιιϊηε, 3ηα" ηιο5ί ννοΓίΗχ ίη ιΗε

8Ϊ§Ηί οί ΐΗε Ι^ΟΓ^ Οοά, \νίΐΗ ζε»1ου5 εηίεΓίΒΪηιηεηΙ οί ίΗε Ηοΐχ ΟΗοδί ίη Οοά'β
1<εερίη§, οχ ηϊ^Ηΐ 3ΐιά ά&γ εηίΓεαΙ Οοοΐ ίΗε ί,οη.1 οί 311— ΐΗεχ ΐΗαΙ 3Γε ίη Ιηε 5οη

ίη ίΗε Ραΐηεπ, αηοΐ Ηε ΙΓΙΛΙ Ϊ5 ίη ίΗε ΡβίΚεΓ ίβ ίη ίΗε 5οη— ΐΗηΙ Ηε πΐ3γ
οίε ίηΐο χούι· Π3ηοΐ8 ; . . . ΒΙΙΓΠΙ οίϊεΓίης οί ίΗε Ηοΐχ Οηοδί. Αηοΐ ηοΐ

οηΐχ άίά Ι \νπΙε ΐΗίδ, Βυΐ Ι «τοίε αΐ5θ ίο Αρα Απιπιοη αηο! Αρα . . . αηοΐ Αρα
Ρεοε αηά Ιο ίΗε ΙΤρρεΓ ΟοιιηΐΓχ Ιο Με^αΐοηχπιιΐδ ίθΓ ηιχδείί, Ι Ηοποη, ΐηαΐ ΐΗεχ
ιηαχ Ηίΐ ιιρ ΐΗεΪΓ ηποΒί ηοΐχ Ηαηοΐδ ίο Οοά ννίίη αΐΐ ίΗεΪΓ ΗεαΓίδ, ίη Ιηε δεΓηοΐ3ηοε

οί α ΟΓΟ55, από! ιτιαγ ηοί ουί πιε οίΓ αηά ιηαχ ηοί [οαβί Γηε οιιί ?]
,

οαί ίο ηι'ιη ίο ννΗοπι

Οοϋ Ϊ5 οοΓηραδδίοηαίε αηο1 ΓηεΓοίίυΙ βο οίο χοιι ίοο Ιιε οοΓηραδδίοηαίε αη<1 ΓηεΓοίίυΙ,

ζεαίοιίδ οη ηιχ βεηαΐί ίο Οοοί. Βχ αΐΐ Γηεαηδ ίΗεη, 5ε1ονεά, ννπ'ΐε ίΓοηι οεΐΐ Ιο
αηά ίο Αρα 5οιΐΓθΐΐ5 αηά ίο Αρα Ρέβε, ίΗαί ίΗεχ αίβο πιαχ Βε ηηεΓοίίυΙ ίοΓ Γηε

ο ι
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3ηά π\Άγ ^3.\ι υροη Οο<3 \νΐιΗ ζεαΐ οί Ιηε Ηοΐγ ΟΗοβΙ ΐη Οοά'δ 1<οορίη^, ΐΗεΙ $ο

1\ιεγ Ιοο π\ζγ λνπΐε \νίΐΗ ζεαΐ οί ΐΗείΓ λνΗοΙε ΗεΕΓΐ ΓΟΓ ιηε Ιο ίΗε ΙΙρρεΓ €ουηΐΓ^
ΓΓΟΓΠ οεΐΐ Ιο οεΐΐ, 6η)οίήίη£ (αΐΐ) Ιο ρκιχ ΓΟΓ ιηε . . . ΓΟΓ πιε, ΐΗαΙ Οοά λνϋΐ οε Ιοη§-
5υΙΤεπη£ »ηά ιτιεποιΤυ! . . . ννίΐΗ ζεαΐ ... Ι £ΓεεΙ χοιι, οΙεΒβεο! Αρα Ρ&ϊέου . . .
Αρα Ρέβε . . . &ηά Ά\\ ίπε οΓεΙππεη \νΐΐΗ νου.'

ι . φω[τ]η>ωτάτω: ιΗβ Γε3(1ίη£ ίβ ηοΐ εεΠ3Ϊη, Άηά ΐΐιε \νΌΓά <3θ65 ηο£ βεεπι Ιο
εΙδελνΙιεΓε ίη Ά δίπιίΐ3Γ οοηΐεχΐ, ουί ίΐ Ϊ8 δίΓοη^Ι}- δυο^εδίεά \>γ Ιηε οεΓίβίη ΙεΐΐεΓδ, αηά ;>

ςυίΐε ροδδίβίε ιν.ιι ϋημ·..
θίί μαιμιλημαϊνψ ι & \ζτγ Γϋνουπίε ρ!ΐΓ3δε οΓ ΐΗβ νντίΐεΓ'δ 3πά οίιβη ϋβεά ίη

χνΗβΓβ ίι ίδ άίίϋουΐι ίο αδδΐ^η ίο ϊι 3η}· νοΓγ δϊΙΐβΓαοΙΟΓγ πιβαπΐπ^. ΤΗε (Ιίβϊςυΐι^ ίδ ί
ϊη δβνβΓ»! 0&868 \)γ ΐΗβ δΗιΙίίηεδδ οΓ ΐΗε «ΉΐβΓ'δ οοηοοκίδ, \νΗΐοΗ πιαί^εδ ίΐ υηεεηίΐίη ίο \νΗαΐ

ίΗε ρ!ΐΓ3δε ίδ ίο &ε αΐΐαοΐιεά. ΗεΓβ &1 Ιε^δΐ ΐΗε ηιεαηίη^ ίδ ηοΐ ίη <1ου1)ΐ; ίΐ
Ραίέοϋδ ίδ ιιηάεΓ ίΗε δρεοί&Ι ο»Γ€ οΓ Οοά.

' Ιη ΟοίΓδ Ιίεερίη^
'
δεετηβ Λ

ηά ίη οπάεΓ ίο τερΓεδβηΐ ίη Έη^ΙίδΗ ιηε 8ΐ)Ίε οί ίΗε οπ£ΐη»1 ΐι ίδ
ΐΗΓου§Ηουΐ Ιΐιε ΐΓαηδΙαίίοη. ΡΟΓ ΐΗε ρΐιπδδβ ίΐδεΙΓοΓ., ε.^., Ευβεΐίίιΐδ, Υίΐ. Οοηχί., ϊν, 41, 3 γι
τω θιώ μιμιλημίνοι.
2. χοίροι : ΓΟΓ Ιηε ιιβε οΓ Ιΐιίδ Γοπη ίηδίε^ύ οί χαΐραν δεε Ρ. Οχ)·, χϋ, 1492 (= ΟΗεάίηί

ιζ), ι ; Ρ5Ι. ϋί, 208 (= Οΐιεάίηί 13), ι ; Οχγ. ίχ, 1185, '3 > ΙΛΙΜ!. ϋί, 899 (ι> Ρ· 208);
&ο.; αηά οΓ. Οχ)·, ϋί, 526, ι ; ΠΟΓ. ϋ, 140 νεπβο, ι, \νΗεΓε χοίρου ϊβ υβε<3. Νον ΐοο 8εβ
Ρ. Χ. ]. Εχίει·, Τ/κ Γοηιι η/ ///<·Αηα'αιί ΟΓ^ £(//(Γ (νΥΛδηΐηβΙοη, Ό. €., 1923), ΡΡ· 33 Γ·

»

67 Γ
.

ΙΙδϋ&ΙΙ}1, Είδίη Ιηε ίηδίαηεεδ ςυοίειί, ίΗε λνοΓά, \νηεη υδε<3 ίη Ιηε ίηιρεΓαΐίνε, οοιηεδ (ΪΓδΙ ;

ουί οΓ. ίΗε Οορίίο ΙοΙΙεΓδ 1920 &ηά 1921 βε!ο\ν.

ινχομαί σοι κτλ. : οί. Ρ. Οχ^. χϋ, 1495 (== Οΐιεάίηί 2 1
),

3~5·

4· θίώ μαιμιΚημαίνω : Λε μ·ιιΐηι:π.ιΙ;.ι ,
ιΐ

Γεί^ΐίοη οΓ Ιηίδ ίδ ιι:κτ!·Ι ,ιίιι ; Ϊ£ Π1Λ>' 5ε ΪΠ-
Ιεηάβά Ιο §;ο ΛνίιΗ 1\αρύτητο! (' ξοάΐγ οηεεΓΑιΙηεδδ ')

, αβ η-ίηλ. ·πν. αγίου ίη 1
.
ζ πιζγ οε ηιεαηΐ

ίο §ο νίϋι μακροθνμίαί, 1)ϋΐ οη Ιηε ννΗοΙε ίΐ δεεπίδ βεδί Ιο τείεΓ 5οΐΗ ίο Ραίεοϋδ. ΤΚΐ»

ίβ δυρροΓίεά Ι))· ίΗε (Ιείείεά η ; Ιηε \νπΐεΓ ρεΗίΒρδ Ιιεβαη ίο λνπιε π(π\ηρωμίι>οϊ κτλ. ΗεΓε Άηά
όεοίάεά ίο α&1 μπα κτλ. ήΓδί.

5
·

/3«)3[<(ί]τατα»: ί
Γ ίΗε ΐΓαοε αοονε ίΗε Ιιι:ιηι.ι ίδ π^ΐιΐΐ)1 ί<1εηΐίβε<1»δ β ΐΗεΓε ί
δ ΓΟΟΠΙ ΓΟΓ

ηοΐηίη§; πιοιε ΐΗαη «ο. Ιη 11
.

4, 8 ίΗε ΓΟΓΠ βιβιώτατα! ίδ ιΐδεοΐ.

6. 2>ϊτοίπ-ωί στανρφ : ΐΐΐε Γη^δΙεΓΪΟϋϊ ·
, ι ιΐπΐ ο ι ιιιΐ ί< >
ι
ι ωστοιπωσοται/ρω Γ8011Γ8ίη 1
. Ι 9, »1δΟ ϊη

Ά ραδδ3£ε ίΐδΐίίη^ ΓΟΓ ιΐιε Γ3Ϊδίηβ οΓ ΙΙΒΙΚ!:- ίη ρΓ3>·εΓ. Τηε (ϋίΠουΙΐχ οΓ ίηΐεφΓεΐ3ΐίοη ίδ

ίηοΓε»δε(1 !)}' υηαβΓίίίηΐίεδ οΓ Γε3<ϋη£, ΓΟΓ ίη Ιιοιίι Ο3δεβ ΐΐιε νντίΐεΓ Η38 ηιυ<1ά1ε<1ΐηε ρηΓ3δε.
ΗεΓε ΐΐιε δεοοηεΐ σ ίδ 3 οοΓΓεοΙϊοη. Ιη 1. 19, οη Λε οοηΐΓ3π·, \νηεΓε ΐΗε Ιννο δί§ιτΐ3ϊ 3Γθ

θΓΐ§ίη3ΐ 3η<3 ςεΠ3ΐη, ΐΐιε ντίΐεΓ Η3δ όεοοηιβ οοηΓιΐδεί! ονεΓ στανρω ; Ηε δεεηιβ ΓίΓδΙ Ιο 1ΐ3νε
\νπαεη ΐΐήδ 3ηά ΐΗεη ίο Η3νε τε\νπΐΐεη ιΐιε υ νίιΐι 3 νεΓ)' 1οη§ Ι3ΐ1, κο ΐΗ3ΐ ίι Ιοοίί;; ΙίΚε ρ,
\νηίοΗ ηε παν ενεη η3νε ίηΙεη<1ε(3. ΤΗε άίνίδίοη 3ηά ίηΙεΓρΓε(3ΐίοη 3<3ορΐεά (ώι ΤΜΓΟΓ
σταυροί, ίΗε 1ίΓι:η§ ιιρ οΓ ίΗε Ηβη^δ δυ^εδίίη^ ίο ίΗε \νπ(εΓ ιΗε ϋ§υΓε οΓ ιηε ΟΓΟΒΒ), \ν1ιϊοΗ

\ν»δ δυ££6δΐ6<1 1>)'ΜΓ. Μίΐηε, ί
δ 3 Ιίΐιΐε ΓβΓ-ΓεΙοΗείΙ, 6ϋΐ ί[ δεεηΐδ ροϋδίΐιΐε, 3ηά ηο οίΗεΓ

ΐο!εΓ3&1ϋ ι·χρ1ϋΐκιΐίοιι οΗεΓκ ίιβεΙΓ. Ι[ ρεΓΠ3ρδ τεαείνεδ βοηιε βυρροπ ΓΓΟΓΠ ιΐιε ρ3δδ3^ε
ίη ΑΙΓ13Π., ϊ)ί Ιηοαηΐ. ΥίΓΐί, 25 : ίπιιτα, « 6 θάνατο: τοϊ> κυρίου \ΰτροι> ί'οτΐ πάντων, και τφ
θανάτω τούτου το μισότοιχον του φραγμού λύ(ται, και γίν*ται των ΐθνων η κλήσΐί' πως αν ήμάι

προσικαλίσατο, (Ι μη (σταυρωτό } ΐν μόνω γαρ τω σταΰρω (κτίταμίναΐί χιρσί τιι απόθνησκα. Δι» κοί

τοΐτο ϊπριπιν ύπομί'ιναι τον κύριον και τάι χάραι ΐκτίΐναι, ίνα τη μίν τον πάλαιαν λαόκ, τ;ι δί' ταίί από

των ΐθνων ίλκύσρ, κα<άμφοτίρουί ΐν ίαίιτω συνάψΐ]. \νΐΐ3ΐ Γοΐΐοννδ ί
δ

ηϋίΐε θΙ)δθυΓε. ΡΓΟ^Ι)!/
ΰιώ μαιμαι\ημαίνη ίδ Ιο 1)ε τεΓεΓΓεά Ιο Ρ3ΐεουδ. ΡΓοΓ. Ηϋηΐ 8ΐΐβ£εδΐ8 ι1ΐ3ΐ ιηε ίεπιίηίηε ΓοΓΓηδ,
ΙιεΓε Άηά ίη 1

.

ζ, π\ζγ ϋε (Ιυε ίο ίΗε ιίδε οΓ ροΐίίε ρεπρΓΐΓ3δεδ ΓΟΓ συ, 1>αιιΐιε ντίΐεΓ ί
δ δο νειγ

εΓΓβΐίο ίη Ιιίδ οοηακχΐϋ Ιη3ΐ ΐΐιε εχρΐ3Π3ΐίοη ί
δ

ρεΓΠ3ρ5 Η3Γ(11}'ΓεςυΐΓε<3.

7
· ΟΗ'Ι : υβεά ίη ιΐιε βεηβε οΓ ΰπίρ ; οΓ. 1
1
.
1 8
,

2ο, 23. Αη υηοεΠ3ίηΐ>· ίη ΐηε υβε οΓ ιΐιβ

ρΓεροδίΐίοηδ λνβδ €Γΐ3Γ3θΙεπδΙίο ο( ΙβΙεΓ Οεεί;, 3ηά Ιεϋ, ίη Λε πιοάεπι Ι3ηβΐΐ3§;ε, Ιο ΐΗβ

οϋδ3ρρε3Γ3ηοε οΓ δενεΓ3ΐ (ίηοΐυάίηβ ύπίρ] 3ηά ΐΗβίΓ Γερΐ3θεηιεηΙ ο>· οίΗεΓβ. 1ιΐδΐ3ηεεδ ίη

ρ3ρ)τί 3Γε : ττίρι' ΓΟΓ ύπίρ, ϊχ\ο\ν, 1
. 24; 1731, 14; Ρ. Οχ ν. χ, 1298» 4Ϊ·> χ"> Ι494><>;

ίιά ΓΟΓ πιρί, Οχ}'. XVI, ΐδγΐ, 5 Γ·»" Ι875. "· Ιη ΟΧ}'. 1871, 4 (νίμψομαϊ τίνα . . .) 6ια τούί
άνθρύπονϊ και τοϋι καμήλους, δια Π3δ Ιηε δεηδε οΓ

' ΓΟΓ ', ί. ε.

' ΙΟ ΓεΙςΗ '. ΡΟΓ ΐΐΐε υδβ Οί δω

(νίιΗ Λε 3ςουδ3ΐίνε) 38 = ύπίρ κεε ]3ηη3Γίδ, §§ 1521, 1 534 (<")· Τΐιε ρΓεδεηΐ ίηδίαηςε (νίιη
ΐΐιε §εηίιΐνε) ί

δ 3
.

ΙΐΆ\(-ν,·ζγ Ιιουδε ίο ΐΐιε ΐ3ΐεΓ υδε.
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[ου κ]ιιτα£ί[ω]: ΐηίβ (ΐα1νίη<; «ίδί'ι/ηι 35 Ά οοηίιΐδϊοη \νίΐ!ι ϊδίίν) δεεηΐδ οη ιηε \ν!ιοΐ6 ΙίΙνβΙίεΓ
ΐηβη ιηε εο'ίΙΟΓ'δ Γ63άίη°; [κ]/ιτη£ι[ώ],

' αηι] Ι 3δ1ί (Ηε 1ίο;Ηΐ οΓ ιηε 5ΐιη ίο 1;ηο\ν ίι '.
[ιΊκυράσν\ : ΟΓ, θ. £., άφανίση ; βΐΐΐ (ίκν/ωσι; (ΐηε ο ίϋ \νπΙΐ6Ι1 ΓΟΓ Γ6Λ5θη8 οΓ 5ρ3€ε) 8ΟΪ18 ΐΗο

ΓηεΙαρηΟΓ οΓ χφι'ιγραφον ΙίεΙΙεΓ.

9- τ
ί)

νήσω τηι Μί'^φ[ίωι] : ί
ΐ Ϊ8 ηοΐ ε!ε3Γ \νη3ΐ ίϊΐαηά αϊ ΟΓ ηε3Γ Μειηρηίβ ίδ

ίηΐεηάεά.

7Γί]/)Ί(μου την Κιαθήκην : πιρί ΙΐεΓβ 5661118(Ο 1)6 1156(11Γ1ίίδ ρΓΟρβΓ δεη86, ηΟΐ 3β = ίτΓί'ρ.
Τηε διαθήκη Ϊ8 3ρρ3Γβη11)' ίΐ ΓηιιΙυ»1 3£ΓεεπιεηΙ πΐ3ΐΐ6 3πιοη§ ΐΐιβ ΙκεΛΓεη οοηοκΓηΐη^ ιπε
\\·Γ116Γ.

ίο. . ; . ί : Ιηε ίΐτδΐ ΙεΙίεΓ τηζγ \νε!1 &β σ; 5Ο ρεί'ΠΕρδ Σίί« (Ο. δΐΓ35δθ. 645. 6
). Ιη »η/

ΐΗε \νοΓ(1 βεεηΐδ 1ί1ίε1>'ίο 1« Ά ηαιτιε. ΤΗεβε ηαπιεδ ΆΚ &ρραι·εηΐ!>' ίο ββ ΐίΐΐίεη 38
εΐ3 ίο <ποί[>/σαι>,3(3(16(1 \)γ ΑΠ 3ΓιβηΗου§1ιΐ :

'

ΐΗε^ πίΛίΙε α οονεη&ηί, (ώαΐ ϊ
β ίο 83}·)

δευε (?
) ', &ο.

Λππ Κ
[....... ]Γ: εϊΐΙιεΓ κ[ολλ··ΟΛ>]ί (1914, &6 ; 1Θ18, ι8) ΟΓ Κορνήλιοι (1914, 55)

«Ό υ 1(
1

βυϊ! ιΗβ κρΛοε, 5ιιΐ ηβίΐΗβΓ ί» Ο3ΐ1ο(1 άπα. Κολο^<5?(1918, 9
) »3 ΓαΐΗβΓ Ιοο δΗοΓΐ, 3η(1

ΐΐιίδ ρεΓδοη 3ΐδθ Ϊ
8 ηοΐ Ο3ΐ1ε(1 άπα. ΤΗε \νοπ! \ν»8 ηοΐ 3ΐ\ν3)'5 ίη?επε(1, Ιηιι ίδ §εηει·3ΐ1}·

(ΐΗου^Γΐ ηοΐ αΐνν&^β ; εΓ. 1
.

58, η.) ϋδβά ϊη 1914 ; Ηεηοε φβ ρεΓΒΟη ΓεΓεΓΓ6(1 Ιο ΗεΓβ ηΐ3}' 1)6
(ΙίβεΓεηΐ ΓΓΟΠΙ ζηγ οΓ ιΗο^β νΐιο ΟΟΟΙΙΓ εΙδεννΗεΓε ίη ΐΗε αοΓΓεδροηιΙεηαε. ΤΗ!» ίδ Λε πιΟΓε
Ιίΐίεΐ}·, βϊηαε Ηε \ν38 ρΓεδίιηιαϋΙγ 3 Γηεη)1)εΓ οΓ ΐΗε ΜεηιρΗίΐε οοιτίΓηιαηϊί)·, ηοΐ οί Λ3ΐ 31
ΓΙαιίιοΓ.

1 1. Ύηίναιως : ]ιΐ8ΐ οοηο6Ϊν3ΐ3ΐ}Γ ΓΟΓ Τήκω! ίη ΐΐιβ ΗεπΓ.οροΗΐβ ηοιηε (ΛηοΛεΓ Ύήνκ ΐη ΐΐιε

ΊΉϊηίϋε ηοιηε, Ρδΐ. ϋΐ, ι68, 20), 1>υι πιαοΗ ιηοΓε ρΓΟ^Ι)!^ Λ ΗίΐΗειίο υηΓβαθΓ()6(1 ρ]3θβ-
ηαηιε.
Άντϊνουι: ϊ[ ίδ ηααΐΓ3ΐ Ιο 8υρρο«β ιΐιαΐ ΐΗίδ ί

δ ηηοίΗεΓ ρεΓβοηα! η3Γηβ (ΐΗε 1381ΙεΐΙεητίΛν

1)6 είΐΗβΓ Ε ΟΓ ο
), βυΐ ίΓ βο λνε δΐιουΐά εχρεεί 1)6ίθΓε Ύ<>υάι>Αβ λνοηΐ και, \.\\&1 ΓοΠο^νίη^

Άντίνυνί υείη§ 3
,

ρ3ΐΓοη)τηίο ΟΓ ερίιΗεΙ (πρισβντιρ]ο! ?)
. Πηίεβδ καί Ηαδ 1)εεη 3οοί()6ηΐ3ΐΐ7

οτηίκείΐ, \νε πιυδί δυρρο?ε καί ίο Γο11ο\ν ίη ιΗε 1αουιΐ3 3η<1ο? ίο 1)6 Λε εη(1 οΓ α η3ΐηκ. Ιη
ΙΓΙ31 038ε Ύονάν 13 1Γ16ίίΙΐΓΐεΓ'8 Π3ΙΙ16 3ηά Οΰίναφμίου 1.Γ16§Γ3Π(1Γ3[Γ16Γ'δ (απίεηίϋη^ ν'ιω Ιο υίοΰ).
Τηίδ ίδ υηεχρεοΐεοί ίη 3 ΙβΙΙεΓ 1>υΐηοΐ ίπιροδδίοΐε.
Ύουαν : οΓ. 1914. 58, η.
12. Μικαλώνην. ρεΓΓΐ3ρδ ηδέα ίη ΐΐιίδ ΙεΙΙεΓ 38 ίΐη ίηάβαΐίηίΐοίε \νθΓ(1. ΤΗε ρεΓβοη

τεΓεΓΓεά ίο ίδ £ΐ1πιθ5ΐ αβΓ^ίηΙ^ ίάεηΙίθ3ΐ \νίΐη ΐηβ Α*.γκβ>\ωπγΑΐο€, ΛΜκ&λωηγΛχ.οο οΓ 1921,

24, 2ζ. ΓΟΓ ΐΓΐε Π3ηΐ6 Μ(>αλώ«>μοΓ δεε ΒΟυ. ρι, ι ; Ρ· Ρ»}'· ιο8, ι. Α οοηηεχίοη \νίιΗ
5υθη ιιιιΐιι. ·Η 38 Μίκαλοί, Μίκκάλη, Μικκαλίων, Μίκκαλοι, Μικκάλωι/ (δ66 ΡΓ6Ϊ5ί§;1(ε, Λτα^ηίηί>α^Α) 13

ιηυοΗ 1ε53 Ιίΐιεί^.
παραοώσηται : δίηοε ΐΓιεΓε ί

δ ηο ΓιΐΓΐηβΓ ιηεηΐίοη οΓ 3η)Ίηίη§ ΐΗ3ΐ Ραίδουβ Ϊ
8 ίο άο εχοερί

Ιο ρΓ3χ ΓΟΓ ΐηβ ννπίεΓ 3η<! ίηΐεΓοείΙβ ννίιΗ ν3πουδ ΟΓβΐίίΓεη οη Ηίδ 1)εΗ3ΐΓ, ί
ΐ ίδ ροδβί&ΐε

Ιΐΐ3ΐ Ιηί8 ΐζ&\\γ τεΓεΓδ Ιο Ιΐιε ρ3Γΐίεδ ίο ιΗε διαθήκη, 3.ηά ΙΗε νεΓΐ) Γηαν βνεη 1>ε 3 ςυοΐ3ΐίοη ΓΓΟΠΊ

ιηε (\νπ»εη ΟΓ ΟΓ31) 3§Γ66ΐπ6η(, οηε ρΛΓΐ}' 3(1(ΪΓβδ5ίη^ Ιηε οίΗεΓ. ΙΓ βο, ννΗ3ΐ Γο11ο\νδ ΙΐΕδ

ΓεΓεΓεηοε ίο Λε ρεΓΓοΓηιαηοε οΓ ΐηβ διαθήκη, ιΗε κηπολάχανον ϋείη^ ίη οοηηβχίοη λνίιΗ ιΗε μονή
οί δουτουδ. Βϋΐ ΐΗε \νιίΙεΓ (Ιοεδ ηοΐ (1βίΐηίίε1}' δ»7 5Ο, 3η<3 ί

Γ ιΗε ρΓο^αοΙε ι>(ΐρ]αζόμαινο! ί
δ

3θςερΙεά ί
ΐ

^3^ \νε!1 1)8 ΐηαΐ ΐΐιε «τίΐεΓ'δ παράπτωμα \ν·3δ ΐΗιΙ ίιΐ8ΐε3(1 οΓ 2°ίη8 '° Ιηβ /*°"7 '10
Γβπΐ3ίκε(1 ίη Ιηβ κηπολάχανον. ΡοΓ ΐΗε 30ΓΪ81 ΓοΓΓη δεε 1

.
1 6
,

η.

π*ιρ]·ιζόμαα>οι : 3ϋ§^ε8ΐε(1 ί>γ ΡΓοΓ. Ηιιηΐ «η<1 οη ιΐιε \νηο!ε ΙίΙιεΙίεΓ ΐΗαη Ιηε εάίΙΟΓ'β
Γ63(3ίη§; σπονδ]αζόμαινοϊ ννΗίοΗ ί

δ υδεά ίη α (ϋίϊεΓεηΐ δεηδε ίη 1
.

βο.

13. κη·πα\αχάν<α: 3ρρ3Γ6ηΐ1}' 3 Π6\ν \ΥΟΓ(1.

νυν βίβηκαι : οεΓίβίπΙ)- ηοΐ συνί&βηκαι, ΐΗοιψη ιΗ3ΐ κ\3.γ }χ ίηΙεη(1ε(1. Βυϊ Ιηίδ «τίΐεΓ
δεεπίδ ςυήε Ο3ρ3θ1ε οΓ υδίη§ βαίνω ίη ιΗε βεηβε οΓ συμβαίνω.

14. στι·]ογί;)Γ : 3ΐηιοδΙ οεΠ3Ϊη, ΐΗου§Η ΙΗε υ (πΐ3(1ε ίη ιηε δ3ΐηε \ν3^ 38 Ιηε υ οΓ σταυρω,

]. 19) ί
δ 3 Ιίιΐϊε (ΙουΙιίΓαΙ ; εί. 1
.

22. λΥηείηεΓ ιΗβ «τίΐεΓ 3ΐΐ3οΗε(1 ζηγ άεβηϊΐε πΐ63ηίηβ Ιο

Ι5· θ(ω μαιμαιλημαίνω : ιηβ δαιπε (Ιουοΐ 3Γΐ5ε5 Γε£3Γ(3ίη£ ιΗε ΓεΓεΓεηοβ οΓ ιΐιίδ ρ!ΐΓ3δε 38
οη δοπιε ρΓενίουδ οοο35ίοη8.
τόι» «[υριοκ κτλ. : ΐηε ρΓοοιοΙε ]των δϋβ§;βκΙδ ιΗίδ Γεςοηδίπαοΐίοη, \νΗίοΗ ίηνοΐνεδ Λβ

δυρρΟδίΐίοη ΙΠ3ΐ τον . . . νιω 15 3 ρ3Γ6ηΐ1Ϊ65ίδ1 ΙΠ3ΐ τον 8ΐ3Π<ΐ8 ΓοΓ τακ (ίί. όντων 3Γί6Γ υίφ), &1\ά
ΙΓ131 ΐηβ \\τίΐεΓ εΙΐ3ηβεδ ΐΐιβ εοηδίι-υείίοη ίη ΐΗε βεεοηά ρ3Γ[ οΓ ηΪ3 3ηΐίΐΗε5ί8. Τηίβ ίδ ΐηε

Ιεβδ οΙ)]εεΐίοη3ΐ)]ε 1)εε3ϋδε ί
ΐ δεοπίδ εΙεαΓ ΐΗ3ΐ ΙΗε οοηδίΓϋεΐίοη ίδ οοηΓαδεά.
ιό. άποίώσί : ΓΟΓ ΐηε υβε οΓ ιηε ΓϋΐϋΓε ίη ρΐ3εβ οΓ ΐΗε δυ^αηοΐίνβ δεβ 1
.

22, γινίσοντι,

α,ηά, β.§., Ρ. Οχγ. νίϊ, 1071, 5> &· Βυϊ 3η 3ΟΠ51 Γοπη ϊδωσα οεευΓβ (δεβ Ρ. Οχ^. νίί, ιο66,
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12; χνϊ, 1874. Μ» 1· '2 3ΐκ>ντ, παμαδώσηται ; ζηά ιΗε ΐιΐΒΟηοεδ οοΐΐεοιεά 1
>
)·

^ηπαπδ, § 996
(51)), &ηά ίΐ τπΆγ οε ιΗίΐΐ \νε δηουΙ(ί Γεαά ιίπ-οίώσΐ).
8η; . . [........ ]αιωί : ιηε λνπίβπ'δ εχιπιΟΓίΙιηίΐΓ^ 5ΐ}-1ε πι ι!ν<··;οοη)εοΐιΐΓ6 Ικιζ&Γάουρ.

Λαί 1$ 3 νο·^ (ΙουβίΓιιΙ κίκΐίη^. ΑΓιεπ ί
[

Ο
Γ[ ίδ ρθ55ίΙ)1ε.

ι8. ί'γώ Ώρίωκ : ιΐιίδ δεεαίΗ ίο 1)6 α (κΐΓίοιΙ^ υιΐ£Γ3Γηηΐ!ΐΐίοζι1) ϊηΐ6Γ]"βοηοη οί ΐηε χνπίει-'δ
ηαπιε, ννηίοη 1>ερει-Ιιαρδ ΓβΓη6Γη1>6Γβ(1Ιΐθ Ηα<1οιηίιΐ6(Ι ϊη 1

.

2.

αυτών] : ιΐιε Γίρείίΐίοη ΐ
χ φΐήε ροδδίΐιΐε ΓΟΓ ιΗΙκ \νπΐβΓ.

19- ά? τοί'πωί στιινρώ : θί. Ι. 6
,

II.

πίΓοστ-ίρήο[[(ω]|ωσι' μηι : βνΐάβηΐΐν υ8ι.·(1 ίη ΐΐιβ δεηδε οΓ

'

(ΙερΓίνε ιηε οί ΓεΙΙοννδΗΐρ ',
' αιΐ

ΓΠβ θ(ϊ '. Α(ΐεΓ 11)13και μη ([κρίπτωπί] μαι 15 ρΟδβίΜε.
22. ·γ(»ίσοντ( : οΓ. ]

. ι6, η.
καλίσωσιν ; οί. ΙΟΙβ, 24. η· Ι[ Ϊ8 ςυίΐε Ιίΐίί·)^ ΐΗ»1 ΐΐΐε ρΓβδβηΙ 15 3 ραΐ'ΕΐΙεΙ 0386 ΙΟ ΐΗθί6
ΐΗεΓε, ιΐιε κεηδε οεϊη^ ίη είΓεοί ' ΓΓΙΆΥ ί>Ηο\ν ΐΐιειτ πιερο^ ί>γ οαΐΐίη^; οη Οοά '.

μαιτα κτλ. : οΓ 1
.

14 Γ
.

αικί ηοΐε.

24- ττίρί: οΓ. 1
.

7
, π·; ]ίΐηη3,π8, § 1488.

20. σα» : ΐΗβ ΙΓΛ068 5ο Γεαά 3Γβ οη & ρίεοε οΓ ραρ)τιΐ5 τνΗίοΙι Η»ι3 1>6εηάεΙ»οΗε(1 ίΐηό
Η»8 οο^εοιυΓΛίΙ)» οεεη ίηβεΓίεά Ιιεπε. Βυΐ ΐΗε ίάεηΙίίϊοΛίίοη ϊδ νεΐ7 ιιηοεΠαϊη, α,ηά ιΗβ Ιπαοεβ
αΓε Ιογ ηο ΓηεαηΒ οΙεβ,Γ.

27. ά]δίλφοίΓ : ιΗϊδ \ν38 ηοΐ ιΗε Ιβ,δΐ νοπΐ, ΓΟΓ υικίεπ ιΗε 5εοοη<3 « οΓ Πίβί' ίη 1
.

26 ίδ ΐΗβ

ΙοροΓβ, ΒΪηβΙεΙβηεΓ; ουίΐ. 27 \ναδ ΐΐιε 1^51Ιϊηβ, υηΐεδβ ΐΗεΓε \\·3.δ η δΙιοΓΐ οηε υηάβΓ ΐΗε 1ο5ΐ
5εοοη(5 Η^ΙΓ οΓ 1

.

26.

ΡΑΡνκυδ 1918.—Οίκα Α. ο.

Ιην. Νο. 2546. 22-8 χ ΐ3·

ΑοςιιίΓεά ί
η

1922. Ι-ί^Ιιΐ άπονη ραρ)τυ5. Όαιηαςείΐ ΐη βενκι·»! ρΐαοοδ, ρ3Πίςιι1αΓΐ}' ίΐΐ
ιΗε ροΐικ ΛνΗθΓε ΐΐιε ρ3()}τιΐ8 \νβδ Γο1(!ε(1 ΓΓΟΠΙ ιορ ίο βοΐιοπι. \ν'πΐΐβη ίη η Γη6(1ϊυηι-δϊζ6ΐ],
Γ3ΐηεΓ ΪΓΓε§υ1αΓ, ϊίορϊιι^ ουΓδίνε Ηαηά, »1οη£ [Ηε βΙ)ΐ6δ, ίη 1)1αοΙί ίηΐί. Ρο1(1εί1 ΓΓΟΓΠ τί^Ηΐ ίο
ΙεΛ Άηά Ιηεη οηοε ίΐΌΐη Ιορ Ιο οοΐίοιη.

·

Ϊ3 Ηίΐΐε οΓ 5ρεα«£ΐ1 πιοηιεηΐ ϊη ΐΗΪ5 Ιεΐΐεπ, ννΐιϊοΐι, αρ»Γί ΓΓΟΠΙ ίΗε

£ΓεεΙϊη^5, Ϊ5 Γηεί'εΐ/ Ιο αηηουηοε ΙΗε <3Ϊ5ρίΐΙο1ι οί ρΐΌνΐδίοηβ ΆΤ\Ο Ιο
Ιΐιβ ννΐ'ϊΐεΓ'δ ΐηΐεηΐϊοη οί νΪ8ΪΙΐη§ Ραϊέουδ. Βυΐ ΙΗε Ιεΐίει· ί11ιΐ5ΐΓαΙε55

ίΐηοΐιοπίεδ από πιοη1<5 οοΐ^ίηεά ΐΗεΐπ 5υρρ1ΐε3, ζηά ίΐ Η»5

^ΓΕρΗίοίΐΙ ροϊηΐ5 οί ίηΙεΐ'ε5ΐ. ΤΗε ενΐάεηοε 33 Ιο ίο!<ϋη§ (Π. 21-2, η.) ίδ »1δθ οί
νηΐυε, δϊηοκ ϊΐ οοηίϊηηβ ίηίεΓεηαεδ άτζν/η ίτοιη οτεΗδεβ ίη οίΗεπ ραργίΊ &5 Ιο ΐΗε

ίι-εςιιεηΐ; ρΓΗΟΐίοε οί ίο!ό!ίη§ ΙεΙΙεΓΒ ΐη 1\νο άΪΓεοΐίοηδ οείοΓε

Τω τιμιωτάτω καΐ άγαπημίνω πατρι άπα [Πα-]

ιηοΰί [[ο]] Χαρίσιος πλείστα χαίραν. Προ μ([ν]
πάντων άσπ[ά]ζομαί σοι ποΧΧα ίν κ(νρί)ω, άσπά[ζο]μαι
άπα Λιόσκορο[ι>] και άπα Λρύφωνα και άπα Κΐρόν-

ζ διος και άπα Ίίραξ και ο
ί συν ΰμΐν άδίλφοι

κατ δνομα, ασπάζομαι Πΐτγίριος και Λίωνί-

ζης και Πίτθνβίστιοί και Παπνονθης και άπα

Τονάν και άπα Πανάρ(, άσπάζ\ο\μαι Παπνονθης

ό Άνταιοπολίτης και Κολοβοί και ο
ι άδ(λ-

ιο φοι κατ' όνομα. Εΐδότΐϊ ονν την σπουδήν
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σον, ττάτίρ άπα Παιηοΰϊ, πιρι πάντων ά

μάλ{\}ιστα ΐμί, ίδο[ύ !=π(μψά] σοι φοινίκια
άρτάβας δύο και άλΐυρα φ[α]κον άρτάβας

μιάί και προς και σταφοίλια κνίοιον μίαν
15 και κλοκΐλέας κνίδιον μίαν και 6? τι

χρΐίαν «χί<Γ πίμψον μοι και μη (α)μ[(λησ]α
{α} ιτΐρι των (ΐπίν σοι· και (αν θΐλτ/ ό θ(ίο)ί [? τάχ]α
ϊρχομαι προς υμάς ίν τάχα {ς}. 'Ασπά[ζ}(Τ(
{ται\ Πσαλιοΰί και οΐ συν νμίν πάντας

2ο δηΐΕΐ! ΐΓΕΟεΒ οΓ ι Π10Γ6 Ιίηε.

ι — . ιηοΰς
Απίοδοί) άπα Πα- _^^__^__ \ ν ,— - ·-.-

ττ(ορα) Χαρισιοί.

Ι. 1.ήγαπημίνω. [πα^ηηυ! (δΟ 1. Ιΐ): 1.Πα£ΐ;οϋτι. 3· 1· σ'· «"· 4·

Γιρόντιον. 5· ·· Ι'/""ί». τούϊ, ά&(\φοΰϊ. 6. 1. ΐΐΐτνίριον, \(α>»'Λην. "]. 1. Ώ

Παπνοϋθην (δΟ 1. 8). 8. ΟνβΓ ΐΗθ α»οΓ ασπάζομαι & θΗΐΓαοΐ6Γ !-]ι;ΐ|ΐπ1 Ιίΐίβ λ Η»8 1)€βη

9· 1. τον Άιιταίοπολίτην, Κολοβό», τοΰ{ ά&ιλφούί. καιυι. ΙΟ. ο οΓ όνομα ΟΟΓΓ. ΓΓΟΓΠ ω. « οΓ
(ΐδοτίί ΟΟΓΓ., ρβΓΓίαρδ ίΓΟΓΠ η ; 1. ίΐθώί. II. ω οΓ πάντων ρβΓΓίαρβ ΟΟΓΓ. ΓΓΟΓΠ ο (ΟΓ νϊοβ
νβΓδϊΡ). 12. ΡΪΓδΙ π οΓ καλλίστη ρεΛαρδ ΐηδεη6(3 ΙαΙθΓ. 1. «μου. 13 Γ. 1. άρτάβην
μίαν. Ι4· 1. σταφύλια, ίν (5Ο 1. 15)· ' Γι· '-

·

γλνκ«λαίατ. 1 6. 1
.

άμι\ησατ( =
ομίλησαν (? : δεε ΠΟίε). Ι7· 1

.

*ι·*αν (?). βτ. ΐδ. Ι. ασπάζονται (? : 88€ ΠΟίε).
ι«. 1. Ι',',·Ι,Ί>. 21. τα Ίι/'"> · 1

·

Παιΐ}οΰη. 22. 1
.

Χαρισίου.

' Το ΐΗΰ Γηο5ί ν&ΐιιεά αηά Βείονεό ίαΐίιεΓ Αρα ΡΕΪέοιΐ5, (ΓΙΐ£Π5ίιΐ5 νκτγ ιηζηγ
ΒεΓοί'ε αΐΐ ί!ιϊη§5 Ι §Γεεί γόη ιηυοΗ ίη ΐΗε Ι^ΟΓ<! ; Ι υΐ'εεί Αρ» Όίο-

3η<3 ΑρΆ. ΤΓχρΙιοη 3.ηά Αρίΐ ΟεΐΌηΙίιΐδ αηά Αρ» ΗίεΓΕχ 3.ηά ΐΗε
ννίΐΐι χοα Ιιχ ιΐΕΓηε ; Ι ^Γεεί ΡείηΐΓΐιΐδ ζηό Ι,εοηϊάεδ Άηά ΡεηΗυΙ>ε5ίΐιΐ5
ΡΒρηοιιΐΗε5 αηά Αρ& Τουιη &η<ί Αρ& ΡΗΠΕΓΕ ; Ι ^νεεί Ρ^ρηοαίΓίεδ οΓ Απί^εοροϋβ
ζηά Οο1ο1^α3 ΕΠΟ ΐΗε Βι-είΙίΓεη ί>γ η^ηιε. Κηοννίη§ ΐΗεη γοητ ζεπί, ΓπίΓίεΓ Αρ»
ΡΕίέοιίδ, ΓΟΓ Ε!! ΐΗε ΙίΓείΓίΓεη, ΕΠΟ! εβρεαΕί!/ Γηχβεΐί, όεΗοΙά Ι ΗΕνβ δεηΐ γο\ι <ΐΕΐε5,
Ιννο ΕΓΐΕΐ>Εε, &ηά Ιεηΐίΐ ΓηεΕί, οηε ΆΤΪΆ&Ά Εηά υρ\νΕΓ05, 3ηά ^ΓΕρεβ, οηε εηίάΐοη,

Εΐηά βννεεί οϋνεβ, οηε αηάϊοη ; ζηά ίΓ γου ηεεά αητίΗίη^ βεηά ίο ιηε 3.ηά άο ηοί

ηε^ΐεαΐ (?
) ίΗε ΓΠΕίΙεΓβ οί \νΗίθΓΐ Ι Ιοίά γόη ; ζηά ίί Οοθ \νίΠ Ι Ιιορε ίο οοπιε ίο

γόη δρεεάϊΐ^· ΡδΕϋουβ Εΐκ3 ΐΗο^ε ΙΓΙΕ! ΕΓε \νΐίΗ υ$ §Γεεί Ε!! [\νΗο »Γε ννίίΐι 7011 ?] '.

' ΌεΙίνεΓ ίο ΑρΕ Ρίΐίέοιίδ, ΓΙΌΠΙ 01ΐΕΠ5Ϊιΐ3.'

ι. [Ώα}ιηοϋι: ΐΗεΓβ ϊ
δ ηοί νεΓχ ιηυοΗ ΓΟΟΓΠ ΓΟΓ πα, εδρεοΐα11}' αϊ ΐΗε εηά οΓ Λε Ιΐηε,

\νε δίιοϋΐά εχρεοί α ίο ΐεπηίηΕίε ίη α ΟοιίΓίδΓΐ, Ληά ϊ
ΐ

τηζγ ί>
ε

δυδρεοΐεά Λαΐ ΐΗε «πα
Ιεά ίο Λε αοοϊάεηίαΐ οιηίδδίοη οΓ ιηε πα οί παϊι/οι/Γ.
6. Πίτι-φιοί : ΐΗε τεαάιη^ Ϊ8 αίπιοδί οεΠ&ϊη, 1)υΐ Λε ηαπιε (Ιοεδ ηοϋ ΟΟΟΟΓ ΐη ΡΓεϊδΐ§^ε'δ

ΝατηιηΙινοΗ.

Ί. Πιτθνβίσηοϊ ; οΓ. 1914, 48, η. Τηϊδ ηαπιε ιίδο ϊβ ηοί Γουηά ΐη ΡΓείδί§;1ί€.
Ι4· Μ»ΟΓ«α«πράίΐ οΓ. Ρ. Οχγ. ϋΐ, 488, 17 αηά η. (Ηιιηΐ).

1 5
· κλο«λ«ΐΓ : ΓΟΓ ΐΗε αίπιοδί οεπαίη οοΓΓεοΐίοη (ο γλυκΕλαιαι αΓ. 1
.

4, «ΊιεΓε Γίρόντιο! Ϊ8

\νπΐΐεη Κίρόι-διοί, α,ηά δεε Ιοο 5Β. 1984 (/), ινηεΓε γλυ«λα/ου αρρε&Γβ »δ κλνκίλίου. Τηβ
\νοΓά γλυκίλαία (1οε8 ηοί ββεπι Ιο οοοϋΓ ε!δε\νηεΓε, 8ο ΓΕΓ αβ ΐΗε Ιεχίοα αηά ραρ)Τϋ8 ΐη(1εχε3

§ο, Ιιυΐ 5Β. 5747. 8
,

«ράμια (3
,

ίν κρίοϊ, Ιν γλυκυΐλίων, δεβηΐδ Ιίΐνεΐ^ Ιο οε αη ίηδίαηαε, γλ.
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οείησ; ΓΟΓ γλυκίλαιώι/ (δο ίοο, ίη Λβ οπ£ίηα! εάίιίοη, ΟΓεηίεΙΙ, \νηο αεεεηΐδ γ\νκυί\ίώ»), ηοΐ
ίθΓ γλνκΑαίου, 38 ΡΓείβί^Ιΐε Ιίΐΐίεδ ίΐ

.

«
ί

τι : 38 ηοΐ ίηΓΓεςυεηΙΙ^ Ηβρρεηδ, χρ*ίαν ίχας ΐβ ΐΓβ<ιΙε<138 ρΓααΐϊοα1Ι}' α δϊηρ^ΐε,3θΐίνε
νεΛ, 'ηεεά', &ηά 5ο Ι3ΐίε5 &η 3ααΐδ3ΐίνε ; οί. Ρ. Ιχ>η<3. 239, 2ΐ (ϋ, ρ. 298); Οχ^· νϋ, ιο68,
20 ; χίν, 1683, 17^·; χνί, 1929· 3>' Άη^ 3° ι°° 'η ι^ε ίτβδίηεηΐ οΓ Απδΐίάεβ, Αροΐ., ρυο-
ΙϊβΗεά ϊ>γ Μίΐηβ (}ουτη. ΤΗ(οΙ. §1κά., χχν, 1923, 73~7)> 1

·

26 : πίμπηυσιν αντοα 4 χρ«'αι<
(χονσιν.
ιό Γ. και μη ... σοι: ηοΐ νεΓ/ δαίίδΓαοίοιγ ; Λε ΙβΚβΓ ββίοΓβ Λβ Ιαοοηα ίδ οβΓΐ3Ϊη])τ μ,

ηοΐ α, Λβ ΙεΐΐεΓ αΓίεΓ ϊΐ, ΐΗου^Η ίΐ ο»η ΛΙ ηεεά ^
β

Γε»(1 3δ α, ί» ηοΐ κρβοίαΐΐ/ ϋΐίβ ίι
,

αηά Λβ
ι···,κϋιΐί; &ηά ;ηΐι.·ι·ρι οΐ;ιι ιοιι ^ιίορίειΐ ίηνοΐνβ Λβ βυρροδϊΐίοη ιΗίΐΙ Λβ \νπΐεΓ ηοΐ οηΐ^ νντοίε
μίλησα (μ[ι\ηση\? ϊδ Ιοο πΐϋοΗ ΓΟΓ Λε βρααε) ΓΟΓ άμ&ησον 5υΐ ϊηδειίείΐ α δΐιρεΗΙυουδ α αϊ Λε
1>β{*ίηηίη({ οΓ 1

.

17 3ηά \νΓθΐε ιαπν ίοΓ ί'ττο». ΝενειΛβΙβδδ μη άμίλησ^Γ ΐδ 8Ο Γρεςαεηΐ ϊη
αοηΐεχίδ Λαΐ άμίλ^σο» δεειηβ 3η ο&νίοιίδ οοιτεοΐϊοη Ηετε. ΤΗε οιηίδδίοη οΓ α ϊδ βαδ^
Ιο αοοουηΐ ΓΟΓ αΓίεΓ η, 3ηά Λε ΐηδεΠϊοη οία ίη 1. 17 11137οε ^υε ίο Λε &01 Λαι Λε
πβίηαΐΐ^ ϊηΐεη(3ε(1 ίο ννπΐε (β

.

£.) <
ί

««το» σοι.

17. τώκ ; Λε υβε οΓ Λε 3Γ(ίε1ε ΓΟΓΛβ Γβίαΐίνε ρΓοηουη ϊδ νεΓ^ ίΓεςυβηΙ ϊη νυΐ£3Γ ΟΓεεΙ^
οί Λβ Β}'Ζ3ηΐίηβ ρεποά ; οΓ., ε. ξ., Λε ϊηδίιιηοεδ οοΙΙεαΐε(3 ϊη Λε ϊηάεχεδ ίο Ρ. Ι .< ηηΐ. ϊν

(Ρ· 533) ?η^ ν (Ρ· 289>·
[τάχ]α : Λε α ίβ \\ίε\γ, α,πά Λου§;Η Λε \τοτά ΐδ Η3Γ(1ΐ7 Γεςαίπεά αίΐεΓ ΐά» θί\η & 6ιόι ί

ί

δΐιΐΐδ Λε δραοε αηό τηΆγ ννεΐΐ 1)3νβ οββη Άάάεά 33 3η 3(1(1ϊιϊοη3ΐ ΐοηίηο; άονη οί Λβ
3δβεΓΐίοη : ' Ι Ηορε ίο οοπιε Β. V.7
ι8 Γ. ααττά\ζ «« {τα·} . . . πάντα* : ΛΪ5 δεηΐεηοε ίδ ίηΐεΓρΓβίεά α5ονβ 3δ 3 ^Γββίϊη^ ΓΓΟΠΙ

ΐηβ οοΓηρ3ηίοηδ οΓ ΟΗ3Πδΐϋδ ίο Λε οοιηιηυηίΐ^ 31 ΗαΛοΓ. ΤΗϊδ δεεπίδ ΙΛεΙίεπ Λ3η ίο Ι3ΐιε
άσπάζιτί 38 = άσπάζισύί 3Π(1 3ΓΠεηά ο

ί

ΙΟ τοϋί. ΡεΓΠ3ρδ πάνταϊ 18 ίοΓ πάντα, 33 Λε ΐΓΙΙΟεδ ΪΠ

1
.

2Ο (1θ ηοΐ (Ά\Ο\\Τ (ε. β.) τοϋι συν ίιμα>.
2ΐ-2. Τηε ι Η

,

ι- Γ, ι πι οη Λε π§Ηΐ (ΐ;ι1νίιΐίτ Λε ρΐ3οε οί Λε ϋδυαΐ ΟΓΟβδεδ) ηΐ3Γΐΐ8 Λε
ρΙαοε νηβΓβ Λε 8ΐηη£ ρ33δε<1τουπά Λε ίοΜεά Ιεΐΐεπ Το Λε ΙεΓι οί απ(6δοί) ΐδ 3 οΓε3δε,
\νΗίοη 8ΐΐ££6515 Λ»ι Λε ρ3ρ>τυδ \ν?ΐδ ίοΐάεά ηεΓε ; 3η(1 Λε άστατη οη Λε Ιείΐ ίδ βο ρΐαοεά
Λ»ΐ ννΗεη Λε τοίΐ \ν3δ Λιΐδ ίοΙίΙοά ίΐ λνουΐά οοηιε ;ιΐδΙ ορροβίΐε Ιο Λ3ΐ οη Λε π§Ηΐ. Τηυδ
Λε 1\νο (ΙίαβΓαπίδ ριονε οοηςίυδίνεΐ^ Λαΐ Λε ΙεΙίεΓ \ν3β ίο!<3εά ηοΐ οηΐ/ ρ3Γ3ΐ!ε! ίο, Ιιυι αΐκο
31 π^ηΐ 3η?1εδ \νϊΛ, Λε ήοΓβδ οί Λε νεΓδο, 3.ηά Λ31 Λε 3(πη§; νναδ ραδδεά Γουη<1 Λε ΙεΙΙεΓ
3η<3Λε δεαΐ ιιΐϋκΐιπί βίΐεΓ ΐΗϊδ βεοοηιΐ ίο1ί!ΐη§·.

ΡΑΡΥΚυδ 1919.— ^^^^α Α. υ. 33°~34Ο.

Ιην. Νο. 2547· 25'2 χ 4ΐ·2 οπι.

ΑοςιιΪΓειΙ ίη 1923· Ι-ί^ηΐ βΐΌννη ραρχηίδ. ΙπιρεΓίεοί οη Λε Ιείΐ, εχαερί ίη Λε 1ο\νεΓ
ρ»Γΐ οίΛε ραρ^ηΐδ, &ηά ηιΙ>οεά 3ΐοη£ ΐ\νο η^ΓΓονν δίπρδ, οηε 3ΐ>ου( Λε πιι.1.11, οΓ οοΐ. ι,

Λε οΛεΓ Ιονν3Γάδ Λε Ιείΐ ηιίάάΐε οί οοΐ. 2. \νΓΪ«εη ίη & Βοοά, Ηο«τίησ, Γ3ΛεΓ ΐ3Γβε ουΓδίνε
Π3ηά οί ηο(3ΓΪ3ΐ ΟΓ ι ιΓΓκΊ:ι! Ι^ρε, αίοης Λε ΒΙίΓεδ, ίη 1 ι!.;Ί ϊηΐί. Ροΐάεά ΓΓΟΠΙ πο;Ηΐ ίο 1εί(.

ΤΗε πιιιΐΠΒίίοη οί οοΐ. ι οΓ Ιηίΰ ΙεΐΙεΓ πΐ3ΐί€5 ϊΐ5 ρ&ΛΐοιιΙίΐΓ ριίΓροδε
ΐηάεεά ϊί ίδ 5θΓηε\νΗ3ί ^ουΙ)ίΓυ1 ννΗείΗοΓ ΐί ϊ\&ά &ηγ βρεείαΐ ρυΓροβε »ί &11.

ΤΗε εαΓίίεΓ Ιΐηεβ λνεκ οαουρΐεθ \νΐΐ!ι ΐΗο ορεηϊη^ §Γεεΐίη§, ΐΗε οοιηρίεΐβ ΟΓ
ιυ-1οι·;ιΗ1ι· Ιίηεδ ((τόπι 1

. ία οη\ν&η38) \νϊιΗ εοΓηρΙΐιηεηίδ, ΓεΗ^ϊουβ τείΙεοΙίοηΒ,

Λε οοηοΐυάΐη^ §ΓεεΙίη£8, βο ίΗαΙ οηΐχ Ινο ΟΓ ΐίίΓεε Ιϊηεδ η πκιίη ΓΟΓ 3.ηγ
Γηεκδα^ε ΟΓ τεςιιεδί, ζηά Ί

ί

τηΆγ χνεΐΐ Βε ΐΗεΙ ηοηε δΐιςΗ οοοιίΓΓεά. ΤΗε δίχΐε ίδ οί
ΐΗε υκυ^Ι ν?οτάγ ζηά επηρΐ/ Ιϊ'ιηά, αηά ίδ ΛίΓΐΗεΓ οοδουτεο1 ί>γ ΐΗε ννπΙεΓ'κ ίηΕθίΗΐγ

(ΓαίΗεΓ δίπΐίίηυ ίη ίΗο οπδβ οί Ά ΓΠΕΠ ννΗοβε Ηαηά ίδ βο ρΓ&οΙΐδεο!) Ιο οοηίΓο! Ηίβ
Ο.ΙΜ>.. χνίπ'οίι ΕΓε ϊη βχίΓεπιε εοηίαδίοη.

ΤΗε ννπίεΓ'δ η&Γηε ίδ Πίννηί, ννΗίοΗ &1 οηαε τεοαϋδ ίΗε Πίννης πρίσβύτϊροί

μονηί Τίτϊμίγκνρκιωί του (Μί^ηε της) Άντίοπολίτου νομού \νΗοδε ΙείΙεΓ Ιο )οΗη
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Ϊ5 ςυοίεσ! \3γ ΑΐΗ^η^δΐϋΒ, Αροΐ. ε. Α^., 6·]. Ηε οίΐΐΐδ ΡαϊεοιίΒ άδίλφο'ί,
ηοΐ -πατήρ, 50 ίΗ&Ι \νε π\ζγ ίΗΐ<ε Ηίιη Ιο ΙίΕνε οεεη α πι&η οί δοηιε βίαηοΜη^. Ηε
πιεηΐΐοηδ (1

.

30) Ά Φαϊί, τνΗο π\Άγ Βο ίΗε Ψαίΐι> αϊτό ΤίροΥ οί 1914, 57> Άη& ΤεΓΟί

(δεε 1914, 57» η·) ™35 ηε3Γ εηου^Η ίο ίΗε Απί^εοροϋΐε ηοπιε Ιο πιβίΐε α οοη-

ηεχϊοη ροβδΐοΐε. Α ΓυτίΗεΓ ΗΓ^υπιεηΙ ϊη ΓανοαΓ οΓιΗε ϊ(1εηΐΐίΐ€3.ίΐοη Ϊ3 1
1
.

ι8-ζο,
\νΗίο1ι, ΐΗου§Η 3ί ρΓεδεηί νεΓχ άοαοΐίιιΐΐ/ τκ&ά, δΗονν ίΠπί Ρϊηηεδ \νΕ3 Ηνίη£ αί

Β
.

οοηβϊόεΓΕίϊΙο (Ιΐδί&ηοε ΓΓΟΙΏ Ρ^ΐέουδ. Φινίς οί 1914, $6 κ Ηΐίεΐχ ίο οε Ά οΙίίϊεΓεηϋ
ρεΓ5οη, δίηοε ΐΗΕί ρ&5δ&§ε ίπιρϋοδ ίΗαί Ρΐιϊηεβ νναδ ϊη Ιΐιε ηεΐ^ΗοουπΗοοο1 οί

οεΐΐ, 3.τ\ά Ηε ϊδ ηοί εαΐΐεά άπα, 3δ Ά ρηεδί ρΓθοαο!>·· \νοιι!ο1 οε.

€ο1. ι.
]

[Τω κνρίω κ]αΙ ά8(\φω ημών

[....... άπα] ΙΊαιιγοντι Πίννης
\ίν κ(υρί)<ύ πλΐΐστ]α χαίραν.

[Προ μίν πάντων} *ν[χομ]αι τω κνρίω $(ε)ω

ζ [............ ] . τ . ά·βα\·γώντων συν

[........... ]·[···] ΐ<? εχοντι πάν-
[τα ..... ? ά8ΐ\\φών σννπωνούντων

[........... ] διάθΐΟΊν την άδΐλφω

[........... ]σβ μάλ{λ}ιστα δτι συν θ(ΐ)ω
ίο [........... ]νασ·/*ΐ . . [.] αλλήλων την

[........... τ]ήν *ν ήμεί" ττροοδίύονσαν

[........... τ\αντην. Εύχομαι ονν τω άα-
[μνήστω 6(ΐ}ω π]άσαις ωραα ττΐρι σου και περί

[των άδ(\φω ΐ' ί
ν

Χ(ριστ)ω· και γαρ προσήκον

τ5 ίίΤ.'." «λλ»7λ[α)ί' μι](ίνήσκ(σΘαι ίν κ(νρί}ω Χ(ριστ}ω 8ια

την (κατίραν ύγ(ί(ΐαν τοΰτο δ( ποιονντίί

Χρηστιανοι κληθή[σο\μ(ν ίν Χ(ριστ)ω. Τοΰτο δ(

ίν στίρνοις (χω ότι κ&ν μ((θα μακράν

αλλήλων (ν τρ πίστΐΐ τον άΐίμνήστον θ((θ)ν
20 και σωτήροί ημών . ι . . . α·ΐΐ(ν κ[αϊ] ίπ' αυτόν

Οοΐ. 2
,.
]

ίστιν ή σωτηρία ημών Χ(ρισ·τ}ώ 8ννάμ(ΐ 6ντα σνν τοΐς

πράττονσι την α[ύ}τον μίγάλην δνναμιν και συν-

ΐσχηκότΐί Τ^ΐ["] πρ^σηγορίίαν. Προσαγορΐύω σ*

πολλά και τού[ς άδ(]λφ[ο]ύς πάντα! κατ όνομα τούί σνν

25 σοί, και ό μακάριος Παύλος προσαγορ(ύ(ΐ σε και τον!

συν σοι άδελφονί, κα[Γ ο
ι

σνν ημιν πάντες αδελφούς

προσαγορ(ύον[σΓ\ σε μετά και πάντων των

συν σοι αδελφούς. Έφάνη δε ή αγάπη υμών
(ν πάσι ή προκνρισσομενη, μάλ{λ}ιστα ή μαρ-
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30 τνρηθίΐσα ήμιν ΰπο ΨαΊτος και Άρποκρά άλί«οΰ»>,

ώ? καί σννηρίθμτ]Τ€ ταίί άλλαίί άγάπαις.
Τοντο 8( ποιοΰντί! σννχρηστοι κληθήσο-

άπα Παι]τιοΰτι

35 ]οί·

Ρει·η£ΐρ5 ΙΓ&«5 οί ι υιοπε Ιίηο.

4· <"!'"; 8Ο (ΟΟ Ι. 9· 5· '· "γ")"»""·»1. ™- '· σιψυτοχούιτωι·. II. 1. ι;μυ·. Ι -| · ,\·»>
ΚΟ 1

1
.

17, 21. ι,~. κι,· ^ι,ι. 1 6
.

1
.

νγίοαν. 17- 1
·

Χριστιανοί. 1 8
.

1
.

ήμίθα

(? : δεε ΠΟΙε). 19. 0ι>. 21. 1
.

Χριστού . . . ό«-ωι/(?). 22. πραττονσι. 1
.

οτίκί-

σχηκόΥω)^.·1). 23. 1
.

προσι/γορίακ. 20. 1
.

αδίλφοι'. 28. 1
.

άδίλφώκ. 29. 1
.

προκη-

ρνσσομίνη. 31· 1
·

συνηρίθμηται. ι οΓ αγαττοίί ΟΟΓΓ. 32·

' Το ΟΜΓ Ιοηί Άΐίά ΒΓοίΗεΓ Αρα ΡΗΐέουδ, Ρεηηεδ, νκτγ πΐϊη/ §ΓεεΙίη§5 ίη ΐΗε

. ΒεΓοΓο Ε!! ίΗΐη§5 Ι ρτ^γ Ιο ΐΗε Ι^οπά Οοό ... Ι ρτΆγ ίΙιεΓεΓοΓε Ιο ίΗε ενεπ-
Ιο-οε-ΓεπιεπιΒεΓε(1 Οοά αϊ &11 Ηουτ3 οη γοηΐ 5ε1ϋ1Γ αη<1 οη ΒεΗ&ΙΓ οί Λε ΒπείΗΓεη
ϊη ΟΗπβΙ ; ΓΟΓ ΐηϋεεά ίί ί$ βΐίϊη^ ίΗΕΐ λνε ιη&ΐίε ητιεηΐϊοη οί εαοΗ οίΗεί' ίη ίΗε
Ι^ΟΓ(1 ΟΗΓΪ51 ΓΟΓ ΐΗε ΙιεπΙΐΗ οί οοΐΗ ; &ηά 5ο άοίη^ ννε 5Η&11 οε οαΐΐεθ €1ΐΓΪ5ί;ϊαη3

ϊη €Ηπ5ΐ. ΤΗίδ Ι Ηανε ϊη π\γ ηεειΊ:, ΐΗίΐΙ ενεη ίΗου§Η ννε \νεΓε Γαπ ΓΓΟΠΙ
εαοη οΙηεΓ, (χεί) ίη ΐΗε ίαίΐΗ οΓ ΟΙΙΓ ενεΓ-Ιο-1>ε-ΓεπιεπιοθΓε<3 Οοά ζηά δπνϊοαΓ [\νε
&Γε ιιηίίι.Ί.1 ?] 3.ηά ίη ηίπι Ϊ5 ουτ δαΙνΕΐίοη, ί

ί ννε αΓε ί>γ ροννβΓ οί ΟΗπβΙ ννϊΐΗ ΐΗθ5β
ΛνΗο (Ιο ηίδ ηιί§;Ηΐ\/ ροννεΓ [ίί. \νϊ11 ?] ΑΠΟ ΙίΕνε ΐοίηΐΐ^ οοίαΐηεά Ιηε αρρείΐαΐίση

[ϊ
. ε. οΓ Οηπβΐίαηδ]. Ι ^εεΐ γόη ΓηαοΗ ζηά 3.11Ιηε ΟΓείΙίΓεη \>γ ηαπιε ΐΗ&Ι ΆΚ νϊΐη

γόη. ΤΗε οίεδδεά Ραυΐ §Γεεί5 γόη &ηά ΐΗε οπείππεη \νΐΐΗ γου, &ηά Ά\\ ΐΗβ
1)ΓεΐΗΓεη \νΐΛ ιιβ ^Γεεί γοιι \νϊΐΗ &11 ΐΗε οπείΙίΓεη ννίΐη γόη. ΥΟΙΙΓ Ιονε ννΗίοΗ Ϊ5

ίΓαιηρεΙεο1 ΛοίΌ^ά \ν23 5ηο\νη ίη Ά\\ Ιηίη£8, ραΓίίςυΙαΓίγ ΙΠΕΪ \νΗίοΗ ννίΐβ ίεβίίβεά Ιο

υ5 οχ Ρ53Ϊ5 3.ηά ΐΐΆτροοτΒ.5 Ιηε βδΗεΓπιεη, ενεη 3.5 ίί ίδ ηιιηιοεΓεά 3.πιοη§ γοατ
οΙηεΓ ννοΓΐ<8 οί Ιονε. Αηά (Ιοίης ίηίδ \νε ΗΠΕ!! οε οαΐΐεά ίεΐΐοννβ ννίΐΐι

2. Ιί ίδ ςυϊΐε ροδβΐΐιΐο ΐηαΐ ηοιΗϊη^ ϊδ ΙοβΕ 5βίθΓ€ άπα \ ι „<,/·.,π α,ηά ΐΗαΐ 1
.

2

ΐη(1βηΙο(3, Ιιιιΐ αη Βφεοΐίνβ τηαγ \νε11 Η&νβ Ιιεοη ϊηΒΟΓίεά ΗεΓε, αη<1»β 1
.
3 ^35 &ρρ»Γεηΐ1^ ηοΐ

ϊη(3εηΙε<1 ΐΐιαΐ Ϊ8 ρεΓΗαρδ ιηοΓβ ρΓθ!)&1)1ο.

4
· ΤΗβ ϋηε ονεΓ θω εχΙεη<ΐ3 αΐκο ΟΥΟΓ ΐΗβ »ωοί κυριω, αηά &$ ιω ϊδ δεραΓαΙεά ο^ α 5ρ»οβ

ΠΌΠΙ κυρ &ηά \ναβ βο ννπΐΐβη (Λε ω Ιιεϊηρ; ϋηΚεά Ιο ι) &δ Ιο Ιοοΐ; Ηΐίε «» ϊΐ ϊδ ροδ8ΪΙ>1ε
ΐΗε ννπίεπ, οη τεαοΜης ΐΗβ εηά οί ΐΗο Ηηε, ΐοοίί ΐΗε 13511\νο νοΓάδ ΓΟΓ «ω θα>.

ζ. άγ'α]γώντων : άγαπώντων (ε
.

ξ. α*τά των σί άγ.) ϊ
δ

ΠαΙυΓίΐΙΙ)· 3υ££63ΐ6(1, Οΐΐΐ δεεπίδ

ροδδΐοίε, 33 ίηε ΓΟΟΠΙ ϊδ ϊηβυίβείεηΐ ΓΟΓ α αηΛ ΐΗε βΓδί δίΓοΙίε οί π·. Βυΐ ηειΛεΓ γ ίδ οεΓίαίη.
8. ιϊδίλψω: ων οΓ σννπωνοΰντων (1

.

7
) ίδ ΤΏ&άα οαΓδίνε!^, \νΐΐΓΐοιιΙ Γαίδίη^ Λε ρεη, ουί ΗεΓε

ΐΗε ι οΐΐί Ιϋίΐιη- δίΓοΙιε ίδ ηοΐ εχίεηοίειΐ υρ\ν&Γ(3δ αβ ϊη 1
.

7
, &ηά ίΐ ίδ ίιηρΓθθ3θ1ε ΐΗ»ι πιοΓε

Ιΐιαη ω \ν·Ε8 ϊηΐεηάεά. ΤΗε ρΙίΓακε πια,γ Η^νε οεεη (ο. §.) την άλλφω πρίπονσαν.
9- μάλ{λ}ιστα: ΓοΓ (Ηε πιΐδ5ρε11ίη§; εοε 1

.

29 αηάΐθΐβ, ι .·, αηάεί. (οο πόλλν, 1Θ15, 17;
1916, 37-
ΙΟ. ]υαο-/« ..[.]: ρεΓΗ&ρδ κατ^οτιν-, &€.)(σκ(]υάσιαβα.
13. τίρί: οί. 1917, 7
> "· *»<! 24, η.

ι ζ. μιΙιιΐ'ΐι,Γχαι&ιι : ηοΐ Λ νετγ ε^βχ τεαάίη^, οιιΐ ροδδίοίε, &ηά ίΐ βαΐΐδ ΐΗε ΐηοεβ οεΐΐεΓ
,ιηνίΐιίη^ είβε \\ Ιιίι. 1

ι

Ια·-.
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18. μ··θα'. νβι^ ρυζζΐΐηη;. Α νειΐ> ίδ ννβηΐεοί, &η>1ιηε αν&ίΐ3.β1ε βραοε ϊδ δοαηψ. Τηε

οπ^ίηαΐ ςηαΓΛοΙεΓδ αΓε οεπ;ιίη1}' νει-χ Ιίΐίε μχηβ,ι. η ηαδ 1>εεη οτοίδεΛ ουί αηι1 ι \νπΙιεη αβονε

ϊΐ. ΡΓοΓ. Ηυηΐ'δ δυ^εβίίοη οΓ ήμιβα, ίηου^Γΐ ίΐ οαηηοΐ οε τέζα, ΐϊ α ρτοοαβίε οοιτεοΐΐοη.

ΑρρίΐΓεηΐΐ7 ΐηε νπίεΓ, ϊ>γΆ ουποϋδ βΐίρ οΓ ΐΐιε ρεη, «τοίε μιηθα ΓΟΓ ημιθα, ζπά ιΗεη, αιΐεηιρΐίη§;
ίο οοΓπεοΙ ίΐ

,

&1ΐεΓε(1 η ίο ι ίηδίείκΐ οΓ δϊιτιρ1}'δίπΐώηα; ουί ι
; ίΐηά ίηκβΓίϊη^ ΐΐ οεΓοΓε η. ΡΟΓ

3η<3οίηει· (ίεροηεηΐ Γοπηκ δεε Μουΐΐοη Εΐηά ΜιΙΙί^Λη, ί. ν. <1μϊ.
2ΐ Γ. Αβ ϊΐ δίαηοΐδ ιΗβ ρα?δ»§ε ιηεαηδ ηοΐΐιίηρ, αηά επιεηόαΐϊοη ϊδ ηεαρδδαι·^. Τίιαι
ίη ΐΗε Ιιταηδίαΐίοη &η<3€ΓΚίοα1 ηοΐεδ δεεπίδ ΐΗε Ιίΐίεϋεδί. $ΰ<·αμι» ϊη 1

.

22 ίϋ ρεΓΗίΐρδ

Ά δϋρ οΓΐΙιε ρεη (άυε Ιο ΐΗε Συνάμα οΠ. 2 1
, ννΗίΰΗ ίδ άίτεαίγ &1>ονε ϊΐ
) ΓΟΓ β»ν\ησ·ιν.

2.5- ΠαΟλοι : & ΠπΟλον τον άναγνώστην ί
β ηιεηΐίοηεά ίη 1014. 59» Ου1 χν·18 ι^16η λν'1^1ΟΓ

1ΐε»Γ Ρ3Ϊέθυδ. ΤΗε Παίλψ [πρ]ίσβκ[τ]αψω τφ άπα Ύηίναιωϊ οΓ 1917, II ϊδ ΠΙΟΓε Ιίΐΐεΐ^ ΙΟ Οε
ΐηε ρεκοη Ιιεπε τείειτεά Ιο, 5υί ςυίΐε &8 ΙίΚεΙ/ ΐΗίδ Ραυΐ \νακ (ϋίΓεπεηΐ ίτοηι είϋΗεΓ.

32. τοΟτο δί ποιοΟρτίΐ : ()οίη§ \ν!ι»ΐ? 'Πιϊδ δεεηΐδ ίο 1>κ ιτιεί'ε ιιηιΗίηΙίίη^ νεΓΪ)ΐα^ε,

3
. Γεοοίΐεοΐίοη οΓΙΙ. ιό-ιγ.

συνχρηστοί: σι^γχρηστόϊ ί
δ »η υηΐϊΐίεΐ)» αφεοΐίνε, αηά ΐΐιε \μηστιανοί οΓ 1
.

17 (θΓ· 1Θ13, 6
,

Χρηστιανικον ; χμηιττοφόρω, 1Θ26, Ι ; &0.) ΠΊ^Ιίεδ ί( 3.1πΐΟ5ΐ 08Γΐαϊη ΐηίΐΐ συγχμιστιιί 18 ΙΟ Ι)ε
τε&(1. Βυΐ ιηε δεηδε ίδ ηοΐ »1ΐο^ειΗεΓ αΙεαΓ. συι>-Χ.ριστοί,

' Γε11ο\ν-0ηπ5ΐ8 ', ίδ ΓαιΗεπ οοΐά,

οιιΐ ίδ ρεΓΠίΐρδ ροδδΐόΐε ί
ί \νε ΐαΐίε ιΗε ηιεδηίη^ ίο 1>ε

' Γε11ο\ν-\νοΓΐίεΓδ \νίΐΗ ΟΗτίδΐ '. ΟΓ Ιΐ3«

χριστός ίΐδ οπ£ΐη3ΐ εεηδε,

' αηοϊηΐίά ]οίηΐ1}·

'
? Τηε \νοΓ(3 ιηα)> οε πιί5\νΓίΐΐεη ΓΟΓ

35- Ρθδδί&]}' άττόδ]οί.

ΡΑΡΥΚΟδ 1920. —α^α Α. Ό. 330-340.

Ιην. Νο. 2488. ζ6 χ 15 οι).

ΑοςιιΐΓε(1 ίη 1922. Ι^ί,ςΗΐ 1)Γθ\νη ρ2ρ)τυδ, (ΐΛΓίίεΓ ίη ραΐεΗεκ οιιΐ ηο\νηεΓε ά&τ\ί ·
, Ιαουηαε

ίη βενεπιΐ ρΐ&ςεδ, εδρεοϊαΐΐ}· οη Λε ΙεΓι. λ\Γπ[ΐεη ίη & ΓαΪΓ-8ίζε(1, υρπΐ^ηΐ ειίΓδίνε Ηβηίΐ,
Γοαηάεά αηά (&\ήγ κζ\ι\Λτ, \νί[Η Γεν 1ΐ££ΐιΐΓεδ, ίΐοΓΟδβ ΐΗε ήοΓεδ, ίη οΐϋοίς ίηΐί οί 3 %κγ ΐϊη§ε.
Ροΐάεά ΓΓΟΙΠ Ιορ »ηά οοιίοηι, οΙιίεΗ)- ιηε Ι^Ιίεπ. Ρίΐεδίηιίΐε (11. 1-7) : Ρ1»1ε III (α).

ΤΗο ΓοΠοννίη^ ίΗΓεο ρίΐρχπ 1ΐίΐν€ οοηδΐθεπ^ΒΙο ρ^ΙδΰΟ^ΓορΗίοΕί ναΐιιο

οί ΙΓΙΟΪΓ εΆΤ\γ άζίε, ΆΒ Ά\&Ο ίποηι ΐΗο ίαοί ΐΐι^ΐ ΙΙΐΰΐΓ οοηηεχϊοη ννίΐΗ 1913 ΑΠΟ 1914

ΐΗεπι ^Εί^ΒΙε \ν!ΐηΐη οοιτιρΕΓίΐίϊνεΙγ ηαπΓονν ΙϊπιίΐΗ. ΤΗίδ 1&51 ροϊηΐ Ϊ5
ΪΓηροΓίΗηαε Βεο£ΐΐ5ε πιοΒΐ εαπί^ Οορίίο ρ&ργή ΒΟ ΓΕΓ Ιΐποννη ο»η Ιιε ο!&1ε<1

οη\γ οη ςΐΌΐιηόδ οί η&η(3\νπΙϊη£· Ιη ΜΓ. Οι-υηι'δ Οαΐαΐο^ηε ο/ί/ιε €ορΐΪ€ Μ5Ξ. ίη
ί/ιε Κγίαηάχ Ζ.ίί>Γαψ \5 Ά §Γουρ οΓ 1εΙΙεΓ5 (269, ρΐ. 3 ί 27°> Ρ

^ 4 ί 271» Ρ^·4 ! 273'

ρΐ. ίο; 274, ρ1· 2; 275 ; 292, ρΐ. 5; 301 ; 3ΙΙ»Ρ1·3; 312» Ρ1· 5; 3Η; 352·ΡΙ·5;
396, ρΐ. 4), &11 ννΓΪιΙεη ΐη Η ηιοΐ'ε ΟΓ ΙεβΒ ρύπε Ααηιηίιηίο άΐΕίεοΙ αηο1 ίΐΐΐ ϋαΐεο! ί>γ

Ι, οη §Γθΐιηοΐ5 οΓ βοπρί, οοπιρ^Γ&ΙϊνεΙ/ κζτ\γ (ΓουΓίΙι ζηά ΓοιίΓΐη-ηΤίΙι αεη-

Α οοπιρ3ΐ·Ϊ5οη ννίΐΗ ΐΗε ρπεδεηΐ ΙεΙΙεΓδ 5ΐιο\ν5 Ιΐι&ΐ Ηε ννβδ τί^Ηΐ:. ΤΗε

» Ιεΐϋεΐ'5 άο ηοΐ ίηάεεο1, ΓΙΌΓΠ ΐΗε η3ηάδ, δεεηι Ιο οε »!! οΓ Ιηε 5ΕΓηε

ουί Ε π·.Ά]θήΐγ οίΐΗεηι ρτοοΕοΙγ άίίίκτ ΓΙΌΠΠ οηε αηοίΗεΓ ί>γ ηοΐ ηπαπγ χεΕΓ5,

ΐη νίενν οΓ ΐΐιε ενΐο!εηοε οΓ 1920-1922 ίΗεΓε ίδ Ιΐΐΐΐε (3ίΐη<τει· ίη ϋεΙίη§ ΐΗεκε ίη ΐΗε
ΓουτίΗ οεηΐυτγ, ρεΓΗ3ρ5 ίη Ιΐιε βεαοηο! ΓΗΙΠΟΓ Ιΐΐ3η ΐΗε ίϊτδΐ ΙΐΕίΓ. Νοηε οΓ ΐΗε

Η&ηάδ νεΐ'7 οίοδείχ τεδειποΐεβ ΙΙίΕΐ οΓ 1920 ; ρει·η3ρ5 ΐΗε ηεηπεδί (ι·3.ΐΗει· ίη βίη^ΐε
1εΙΙεΓ5 ΐΗ^η ίη ςεηεπιΐ ΕρρείίΓΕηεε) ίδ 292. Α ΓΕΓ οΙοδεΓ ρΕΓΕίΙε! ίδ ΗοννενεΓ

ηο. ιιοζ (ρΐ. 12) ίη Ουπι 'δ €α(αΙο£ΐιε (ϊτοτη ΑδΗπιιιηέη, ί. ε. ΗεΓπιοροΙίδ), \ν1ιίοΗ
ηο\ν άείίηίΐεΐ/ οε οίΕίεά ίη ΐΗε ΓουΓίΓι εεηίυτγ 3ηά ρΐΌ^ΕοΙγ ηοΐ ΐΕίε ίη ίΐ.
ΑΒ ροίηΐεά ουί ίη ίηε ίηίΓοοΊιοΙϊοη Ιο ίηϊδ ΡΕΓΙ (ρ. 4ο) Ιηε ενϊο!εηαε ύοεδ ηοΐ

ΒυρροΓί Ιηε Εδδυπιρίΐοη ΐΗΕΐ 1920-1922 οοηιε (τόπι ΐΗε 5ΕΓηε δείίΐεηιεηΐ
35 Ιηε ΚγίΕπάβ ΙεΙΙεΓΒ.
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ΤΗε αοηΐεηϋδ οί 1Θ20 3Γε ΐη ηο νΐ3.γ ΓεΓηαπ1ίΕΐ)1ε. ΤΗε 5υΙ)]εοΐ Ϊ3 ΐΗε ηΐ3ΐ<ίη£
ΓΟΓ ΐΗε ννπίεπ ί>γ Ρβϊέοιίϊ ΓΐΐπίδεΙΓ ΟΓ Ηΐδ εοπιηιιιηΐΐγ οΓ ;ι ο!ο3ΐί αηά 5οπιε

&ηά ΐΗε ΙεΙΙεΓ 1ΐ35 ΐΗεΓείοΓε & οειί&ίη ϊηΙεΓεδΙ, 35 Π1ιΐ5ΐΓ3ΐίη£ ΐΗε οοαιιρΕίίοηβ
ιηοηΐίδ ; οί. 1Θ22. Ιΐ ΪΒ 3 Γε35οη3&1ε ΐηΓει-εηοε ΓΓΟΠΙ \νΗ3ΐ ΪΗ 53ΐ<1 Ιΐΐ3ί ΐΗε ννπΙεΓ,
Η3ΐΓε οΓ Τηιοα ιηρ3ΗόΓη, \ν38 Ηνίη^ 3.1 ιιο §πείΐΙ (ϋβΐ^ηοε ΓΓΟΠΙ ΐΗε βεΐΐίειηεηΐ

οΓ

πρίΛητΑΐογ

τοιιογ
π^π^τ

5 Λ,γω Μ€€ΐΐΗογ τκρογ ετηεΛλ&,κ Γ..ΝΤ.Χ ηεγρχ

το

[η]ογ ΟΪΚΙ-ΧΟΓΙΓ εϊογωαι ε«*^γ επετϊϊ

2Ρ ήβε ϋποο ϊϊ^εηΑ.ί'σελοα επειτε
ίο ί^ει-χοοοτε ιι^κ ϋπ^ρογ ειιτ^κεϊ «}&

ροιι ετίιεπρΗτε ϊϊογ7ν.ε£ιιτωιι ^-ηογ
νΑΜοο [κ]^τ*^ πεκογ
κη&,ει

*^γω

6ολ εροο πετ
ι-, [π*« τ]€Ϊεπιοτο'λΗ ΗΛ.Κ ήτο^πε ετ

ε«]ωπε ΟΜ εκογωιυ π

επρκτε ήητοογεπε
ϋπεβε ρ^ρ α]ωπε
είιολ

2ο [η]ε ιΐ|θ)ΐκ·

[ε]ί^πΗογ τήιιοογε Η
ειο ογοειπε ϊ\ε\οολε ε^^ογωογ

,\"Λ"Λ,\

25

«τετϊϊ

τηρ

ζ. ΡίΓδΙ ^^ΙΐεΓείΙ ίΐΌΐη 6. ι ΙΙ,Μ-,Λ : , ζ. γ\ : ηο Ιϊηε νΐδίΐιΐε Ο\ΪΓ *,. 12. ΟΓ
πβγογ-, εςιίΕΐ])· ροίδίΜε. 13. Κίβΐιΐ 6η(1ϋ οίίΪΓΒΐ ε απ; ΙίΓοΙνβη οΙΤ, 1)ϋΙ ΐΗεπε 18 Ιίΐΐΐε
άουΙ)ΐ &8 Ιο Λε Γεα<1ίη^. 17. Κεα(1 ΡβτΛεπρκτε; εί. 1. 1 1. 25. ζωω: {κ; οΓ.
1. 27. 27. τη : ίκ.
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' ΗΕίΐ'ε οί ΤΓΠΟΙΙ ΓηρΕηόηι
ι Ίί ΐδ ΙηΕΐ ννπίεβ (Ιο) ηϊδ ΓΕίηεΓ ΡΕείεΛν οΓΡ-

Ηϊιη ΓηυοΗ. Ιη ΐΗε Ι^οπΐ Ηαϋ (χαΐρ«).3 Ι £Γεεί π\γ ΓείΗει· ΡΕίΕοεϊί ; *

Ι £Γεεί ίΗε Ιΐίίΐε ΡΕεΐένν (5) ΕΠΟ! 3.11 ίΐιε ΟΓείΙίΓεη ΛΕΙ ΕΓε \νΐΐΗ γόη, ΕοοοΓοϋη^ ίο
(κατά) ίηεΪΓ ΠΕίτιεδ ; Ι ^πεεί ΗΟΓ οί ΤόΗε5 ζηά ΗΪ5 ΓηοίΗεΓ Ηείεηέ ΕΠΟ! Ηει·

Ι §πεεί γόη (ρΐιπ.) ηηυοΗ ιη ίΗε Ι^οΐ'ά, ο!ε5ΐ'πη£ Ιο 5εε γοητ ίαοε 35 ϊί
ΐΗε ίαοε οί Εη^εΐκ (άγγίλον).6 5εεϊη§ ίΐι&ί (<πίΐδϊ/) (ίο) Ι 8ρο1<ε, ίΗεη, Ιο γόη,

οη ίηε Ο3.γ \νΗεη γο\ι ΟΕΓηε Ιο ιΐδ, Γε3ρεοίίη§ ίΗε ίΈδηϊοη
7 οί α α!θ£ΐ1< (λ€/3ίτωι/) ;

8 5ο

ηο\ν, ίί ΐΐ οε ρο55Ϊο1ε, ηιαίίε ίΐ ποοοιχϋη^ ίο (κατά) γοιίΓ
9
ννίβΗ (?

)
[..... ] . . . Ι

ίΐ \νΗεη γου 5Η&11 οοιτιε. Αηά . . . \ν!ΐΕΐενεΓ γόη δΐι^ΐΐ κρεηά ΐΚεπεοη. Ηε

(ι 5) [δΗ&ΙΙ οπη^] ΐΗίδ ΙεΙΙεΓ (ίπισ.) Ιο γόη, ΐΗε 53ΐηε [δΐιαίΐ ί&1<ε] ί
ί

(Μ. ίΗε ς1ο&1<)
10

Ιο γόη. ΑζΆΐη ί
ί

γόη ννϊδίι, [..... ] . . . η Βιιΐ (αλλά) ΕΒ ίο12 ΐΗε Γ^δΗΐοη οίίΗε
δΗοεβ, [..... ] πίΕΐΙίε ΐΐιεπι ; " ΐΗεΓε 14 Η»5 ηοΐ οεεη ιτιε3η8 [ΐΗ3ΐ Ι] δΗουΙά
ΐΗεπι, ΓΟΓ ΐΗεΓε Η35 οεεη & Ιϊΐΐΐε (ϊο) δίοΐΐηεδδ. ΙΓνοα πΐ3.1<ε ΐΐ (Μ. ΐΗε αίο^ΐ

γοιι (ιηά Ά ΟΓοίΗεΓ 3οοιιΙ Ιο οοπιε, 5εηά Ίί
,

οτ (ή) §;ΐνε ί
ί ίο Ρ3Ηβε\ν.1δ 5εε, 3η

οίρ€ οΓ άηεϋ 2Γ^ρε5 1)3νε Ι ^ϊνεη ίο Ρ3ΗΒε\ν . . . [..... ]. Ι ^πο\ν ίηάεεά (μίν) ί\\Άί
γόη ίίπε 3 £οοά (?) ιτΐ3η 1

β
,

ουί (αλλά) Η^νε (25) ιηίηά οί ηιε χίδο ζηά ρνζγ (ΟΓ ιηε.

ϊη ΐΗε Ι^,οτά 3.ηά άο γο\ι (ρίκτΐ) Ηίΐνε ιηϊηο! οΓ ιηε 3ΐδο.17

νεΓ8θ. ' Οίνε (άποδο?) ΐ
ί ίο Ρβ,ίένν ίΐιε οοηΓε53θΓ (όμολογητήή , ΓΓΟΓΠ (παρά)

ΤΗε οιτίΕΓηεηΙ οεί\νεεη ΐΗε ίννο ρΕΓί8 οΓ ΐΗε 3<ίοΐΓε85 ΕρρΕΓεηίΙγ οοηβίδίΒ οΓ

α
.

ρ3Γ3ΐ1ε1θ£Γαπι ρΐ3οε<3 3ί π^Ηΐ 3η§1ε5 ίο ΐΗε λνΓΪίϊη^ ΕΠΟ" εηοίοδΐη^, οη ίηε ΙοΓί,

Ά ηυπιοεΓ οί Ηηε5 οΐΌ85Ϊη§ οηε Εηοίηεπ (ίΪΕ^οηΕίΙγ, οη ΐΗε π§Ηί, Ε ηυπιοεΓ οΓ

υρπ§Ηί Ιι'ηεΒ ΓΓΟΓΠ ίορ ίο οοίίοπι οΓ ίηε

1 Αη υη!ιηο\νη ρΐαεε.

'

Εα§1β Ιβΐ^ηά.'

2 Οί. 1Θ13, 3· η.

"

ϋεβρΐΐβ Ιηβ ρΗΓ&8β ΐη 1
.

8
,

ΐΗίκ <3ίνίδίοη οί Λο νοΓάβ ΐβ ιηαοίε ρποΙ)3ΐ)1β οχ ΐΗε

Οορίϊα ΙεΐΙβΓδ υδίη§; ν>χιιιχοι·\ο ^Λ,ιρε.

4 ΤΗε 6Γδΐ ΠΛ νη3.γ, ζ.3 $ο οίΐεη, τερι-εδεη! *>ηί>, ΐ
ί ίΐ 18 ηοΐ α πιβΓε βΓΓΟΓ.

0 ΤΗβ οεβΐ 1ίηο\νη ΤόΗε (Τυΐιη) ^38 ηε^Γ ΗβπηοροϋΒ ; ν. Ρ. Κ.}Ί. Οορί. 42, η. 342> η· ;

ηο. 133» η· ΡΓεβυιηαΙ)!}· ΤδΗε, 1>είη^Λα5 η3πιε<1, \ν3.5 ηοΕ ίη ιηε ϊηιιηείΐϊαίο

6 Κεπήηίδοεηΐ ρβΓηαρβ οί Αοΐδ νί, ι ζ.

7

ρΗτε ΐη δα'ΐάΐο, αη ανοΗΒίο αηά νεΓ}· ταπε \νοπι3 (Ζοε^α, 269, 5^4): η°ι ιιηαοηιιηοη ίη
Ααηιηίηιίε, \νΗεΓ8 ΐΐ βοηιείΐιηεδ εοιτεδροηάϊ ίο 8». ι-χιοτ (ΜίοΗ. νίί, 2ο ; Ζαοη. ΐν, ι). Ιι ς^η
Ιι»Γ(51}'ηανε &ηγ ουι » οοηαΓείε, ηιαίεπαΐ ηιβαηΐη,ζ ΗεΓε. Νοίε ΐηαΐ £€ Ιοο ΐ

§ ιΐδεά (11.9, 1 8).

* Οη ΐΗε ^εηάεΓ οίΐΗΐδ οί. ϊί'αΛ' 5<ΖΓξα, ηο. ιοί, η. Μεη \νΐϊο \νεαΓ βυοίι α
,

§&ηηεηΙ
3Γε ηο (Ιουοι πιοηΐίδ.

" ΟΓ ' ΐηεΐΓ '.

10 Τηε ^εηύεΓδ οΓ ΐΐιε ν^πονίδ αεευδίΐΐΐνεδ ρΓενεηΐ (Ιουόΐ »δ ίο \νηαΙ ο5;εοΐβ αΓε ΐη ηιιεβίΐοη.
" η α£ εη<1οίΐ. ιό τηζγ 5ε ρΙυΓ. &τΐ., ΟΓ ρΓοηοηι. ΓΟΓΓΗ οί ειηε 'ΐιπη^'.
': Ιί ε (α« ΐη Μ8.) 3η<3ηοΐ ετ&ε 1>ετεαί, ΐί τηζγ, ννΐιη ίο11ο\νΐη§ -πε, ίηοΐΐοαίε Ά |ΜΙ ιίι. ίρ

ι η

οοηδίΓυοιΐοη.

1 ; τ«>ιιο αηά Τ&ΛΧ.ΙΟ (1
.

12) άΐίϊεΓ ρΓε8υπΐ3θ1)' ΐη πιείΐηίη^, Ιιιιΐ ί
ΐ ΐκ άϊβΒουΙΐ ίο <1Ϊ5ΐΐη§;αΐδη

ιριεπι. Τηε ΓοπηεΓ ίδ νεΓγ τ&κ\γ ιΐδεά οί ίηε πιαίίϊη^ οί α πϋΐΐεπαΐ οο]εεΐ (Ζοε§α, 423)·
11 Ιι δεεπίδ 5εδΐ ίο Ιεανε ΓΛΡ ηηΐΓ3.ηδΐΕΐε<1.
15 ΤΗΐδ ηαηιε &8 ΗεΓε ΐη Κοκδί, Νιωνο €οά., ρ. 3

, 3·η(1 ίηε β^πιε ρεΓβοη (α ΓΠ^Γ^Γ) 38

·ΠΑ,2&εογ, Μ88. €ορΐα άί ίφάι, 185 ; 3η<3ΐΗε ηαηηε 38 ποα^δεογ ΐη & §Γ3βϊΐο αϊ Αοηπιίιη,
Κα·., χι, Ι47· Ι" Μία., ΐν, 422, ' Β3θα

'
ΐδ ΐΗε ΑΓ3θΐο ΐΓ3ηδοπρΐ οί ίηε »οονε ιηαΠνΓ'δ η3ηιε

(οί. Ρ. Ι,οηά. ΐν
,

ρ. 4 1 ο, η.), \νηΐοη ΐΗιΐδ 3ρρε3Γ8 ίο οε οοηηεοΐεά \νΐΐΗ ΑοηΓηίιη.
16Α δΪΓηΐΐ3ΐ· ρ!ΐΓ3δε ΐη Μοη. ο/ ΕρίρΗαηίια, ηο. 327·
17 Τηεκε λνοΓάδ τεο3!1 ΐΗε ροδίδοπρί οίΐεη 30<1ε(1 6)' ΐηο εοπβε, «Ήο ηο\νενεΓ
ηΐδ η3πιε.
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ΡΑΡΥκυδ 1921.—άπα Α. ο. 33°-34θ.

Ιην. Νο. 2549· 24'5>< '9'8 ""·

ϊη 1923· ΙΛκηΙίδΗ βΓονη ραρ^ηΐδ; α £θθ<1 <1ε»1πΛβεί! ίη ρΐ3οε$ αηά \νίιΗ
δενβΓ&Ι 8Π1311 1;χ.·ι:ιι.ν, ϋεδίύεδ Λβ Ιοδδ οί Λ 8ΐπρ (ίο\νη Ιηε λνΐιοΐβ δΐιεεί ηεαΓ ιΗε Ιείι δί(1ε οΓ
ΐηβ ΙβΐΐεΓ; ιηε ΐτνο ΓΓορηεηΐδ &κ ηο\νηεΓβ οοηΐϊηιιουδ βιιΐ ΐΗε £»ρ ίκ δΐηαΐΐεδί ίη 1

1
.

22-7.
\νπΐΐεη ϊη α ΓαίΓ-δίζεοΙ, υρη^ηΐ, ΓαιΗβΓ δςυαΓβ οιίΓδίνε ηαηά λνΐΐη νει-χ Γεν Ιί^ΐυπεβ, »1οη& ΐηβ
ββΓεδ, ίη ΜαΛ ίη&. Ροΐοΐεά ΓΓΟΠΙ Ιεή Ιο π§;1ΐ£. Ραοδΐιηΐΐε (11. 22-8): ΡΙαίε III (6).

ΤΗΪ5 Ιεΐΐοΐ', Ιηου^Η, ίΐρ&Γΐ ΓΓΟΙΤΙ 3η βηηοιιηοεΓηοηί οί ΐΗο ϋϊδραΐαΐι οΓ δοπιε
3Γΐϊαΐ€5 (ρΓονϊδϊοηδ ?)

,

ΐΐ οοηδίδΙΒ εηΙΪΓοΙγ οΓ ^Γοείϊη^δ αηά ρϊουδ οοΓηρΙΪΓηεηΙβ,

Ϊ5 ηοί \νίΐΗου1; ίπΙεΓεβΙ, {\τ3ΐ\γ ΓΟΓ ΐΗε τείΐεοΐϊοηδ ΑΠΟ 5επρΙυΓΕΐ ηυοίαΐίοηκ ϊη ΐΗε

ΐ, ζηά 5κοηάϊγ 1>ες3.ιΐ5ε ίΐ ΐβ &ρρ3.Γεη11γ Ε ΙεΙΙεΓ ΓΓΟΟΙ, ηοί Ιο, Ρ3ΐέοιΐ5.
ε^ <3ίίΗαα1ΐίε5 33 ίο ΙΚΪ5 1»8ΐ Ε55εΓίΐοη. ΤΗε (ΪΓ5ΐ; Ιίηε Ϊ5 νειγ ϊπιρεΓ-

Γεοί, 5Ο ίΗαΙ Ιηου^Η τΐΛ.[ι]Ηογ οοπιεβ »ί ίΗε εη(3, ννΗεπε \νε ηΒίυΓεΙΙχ 1οο1< ΓΟΓ Ιηα

η^ιηο οΓ ΐΗβ ινπΙεΓ, ίί ΐβ ηοί ΐπηροίδίοίε Ιΐιαΐ ίΗε ιικιιαΐ θΓ(1εΓ πιί§;Ηΐ βε τενεΓδβϋ.

Βυί ΙΗε αά(ΐΓε55 οη ίΗε νεΓ5θ ΪΒ οΙε&Γ : π' π^εΐΗογο -^ικΛίογ. τ
τ
'

Ϊ5 ίΗε Τ£§\Ι\ΆΤ
ΓΟΓ παρά, ννΗΐοΗ ϊη Ηο'άΓεδδεΒ ρΓεοεάεδ ίΗε ΒεηάεΓΉ η&ηηε, Άτ\ά \

ί Ϊ5 ηοί

ίο εχρίαίη ί
ί ΗεΓε Λ5 = ιτοράδοϊ ; λνηεΓε Λ νεΛ \να5 υβεοί Άί αΐΐ ίί \ν&3

είΙηεΓ άττοδοϊ ΟΓ ίπίόοϊ. ΤΗε ΐΓ&ηδΙίΐΙίοη Γηυβί ΙηεΓεΓοΓε οε ' ΡΓΟΓΠ Ρ&ϊέοα5 ', ζηά

ηε ΐδ ηοί ϋΐίεΐ^ ίο Ηίΐνε οα11ε<1 ηίηίδείί

' ίηε 3ΐΐδί ', \νε ηιυδί οοηοΐυίΐε ΐΗαΐ

, \ν&5 ΗΪ8 ΓαίΗεΓ'δ ηαπιε ; ΓΟΓ ίηε ν/οτά 33 Ε ρεκοη^Ι ηαηιε 5εε ΡΓείδί^Ιίί.·,
Να»ΐ£>ι6ιιεΑ. Βυί ίΗει-ο ΆΤ& οΠΓΓιουΙΐϊεδ ενοη ΗΕΓΟ. Ιί ϊβ 5ΐπιη§ε ίΗίΐί ίΗε Γεοϊρίεηί'δ
ηαπιε \ν&δ ηοί §ίνεη ίη ίΗε 3(1οΐΓε55, \νΗεΓε£ΐ3 ίΗε δεηοΙεΓ'β ηαηιε \ν33, 3η<3 ΐ

ί Ϊ3

ηΕΓάΙ^ 1θ55 3ο ΐΓίαί ίη Άη ίπχΗίνε \νΗίοΗ ννίΐβ οΙεβΗ/ ΐΗαί οί Ρ^ίέοαΒ ΠΐπηβεΙΓ \νε
«ηουΐά (ιηά (ηοί & άτζίΐ Βυί) αη 301α»! ΙείίεΓ ννπίίεη ί>γ ηϊηι. Ιηίεπΐ3ΐ ονίάεηοε

ίοο λνου!<3 η3ΐιΐΓ3ΐ1γ βυ^εβί ίΗ3ί ηε \ν33 ίΗε Γεοίρίεηί. ΤΗε ννπίεΓ α(3άι·θ35ε3 ηίκ

€θΓΓε5ροη<3εηί ννϊίΗ §Γε3ί (ΙεΓεΓεηαε ζηά τεβρεςί, 33 ννε δΗοαΙο! εχρεοί Ραϊεοαβ ίο
οε 3<3οΐΓε53ε(1. ΗΐεΓ3χ, ΤΓγρΗοη, 3ηά ΌϊοδοοηΐΒ, ίο ννηοηι ^Γοείίη^ 3Γε βεηί, 3Γε
Ιαιοννη 33 ΓηεηιοεΓ3 οΓ ίΗε οοπίΓηυηίΙγ 3ί Η3ίΗθΓ ; ΙδίοΌΓαβ, ννΗο χεηάχ ^Γεείίη^Η,

Ϊ3 ηοί. ΤΗε 3Γίΐο1ε3 βεηί οχ ίΗε \νπΙεΓ ννεΓε <3ε1ϊνεΓεθ οχ Με^Ιοηγηιαβ, \νΗο ίκ

οεΓίβϊηΙχ ίάεηίίθ3ΐ \νΐίΗ ΙΗε Μικαλών^ν οΓ 1Θ17, Ε ΓΠΕΙΙ ίΗεπε αίβο ο!ε3Γΐ7 ηοί

ίο ίΗε Η3ίΗθΓ εοΓηηηυηϊΐγ. Ιη ενει·γ \ν3γ ίί \νοιι!(3 οε πιοΓε 33ΐΪ3ΓΕθΙθΓ>',
ουί ΓΟΓ ΙΗε Εά^Γεδβ, ίο τε^ΕΓί! Ρ3ΐέΌυ5 33 ίΗε Γεαίρίεηί, ζηά ίΗε 3ΐΐδρϊοϊοη 3Π3ε5
ίΗ3ί ΙΗε ννπΙεΓ π\3.γ Η3νε 51υηάεΓεό ϊη ίΗε 3άάΓε33 Εη<1 ΐπδεΓίεο! π

' οεΓοί'ε

οΓ οοίοΓε -^ικϋΐογ ; ουί ΐΗϊβ 03η ΗΕΓ^ΙΥ οε 353ϋΓηεά οη α ρ^^ο^^

3 π\Άγ Η3νε οεεη ΙεπιροΓ3πΐ7 3θ3εηί ΓΓΟΓΠ Ηίβ ηιοη33ΐεΓ7 ζηά ΐΗΐβ ΙείίεΓ
Η3νε οεεη όίΓεοίεό! οχ ΗίΓη άυπη^ ΐΗΪ5 3θ5εηοε ίο ΗΪ8 άερυίχ ΟΓ ΙεπιροΓ3Γγ

ΤΗε (ϋβίεοί ΗεΓε βΗοννβ (Ιεοΐόεά €Η3Γ3ςΙεπ'δΙϊο3 οΓ ίΗε χουη§ει· ίχρε οΓ
ΑοΗπιΪΓηίο (Αίΐα Ραιιΐί) : .Μ":,\.\, Α^Λ-|, τεβι (1επιοη3ίΓ3ΐίνε, νεΛ3ΐ ΓΟΓΓΠΚ ϊϊΑχε,
Λρρειτ, τε- Ο3ΐΐ33ίίνε ρΓείϊχ, ρ- οεΓοΓε θΓεε!< νεΐ'03 (? 1

.
1 8
) ; ουί ίΗε πΐ3]οπΙγ οΓ ϊίβ

ΓΟΓΓΠΒ 3Γε οοπίΓηοη ίο ΑαΗπιΐπιΐο ΕΠ^ Μίά<11ε-Ε§νρΙΪ3η. ΤΗε οηΐχ \νοΓά Ά\ι·£Άάγ
ριίΓεΙχ δΕ'ϊίϋο Ϊ8 ίΗε νεί'ο ο (11. ίο, 1 2). ΤΗε δοπ'ρί ΠΠΕ/ οε ςοηιρΛί-εϋ ννίΐΗ ίΗο3θ
οΓ ΚχίΕπάβ €ΕΐΕΐο§υε, ρΐ. 3
, ηο3. 276» 311· Ρ'· 5» η°·
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' Ρεί* ........ * ΡΕΪευ.
Ιη ίΗε Εοΐ'ϋ Η.ΕΪ1 (χαιρβτί) ! ΒεΓοΓε ( + μίν) [Μ] ΐΗίη£5 [Ι] ξίνε ΐΗ&η1ί5 υηίο

Οοά οεαΕυεε οί χοιη· (?
)

[. . . . .]
,

5ΐηοεΕ(ώϊ) χου ΕΓε 3
. 2ηΐ3η (5) ηιοκΐ (?
)

(μακάριος) ..... Εηά ζεΕίουδ ίη γοητ §οοο"(?) ννοΛδ (ίηδρίπεφ οΓ Οοά, δο
(ώστί) ........ λνίίΗ 307 οεοΕυ$ε οί χουΓ ΓαίΐΗ (ττί'στίϊ) [ζηά] χουτ Ιονε (αχάτη;)
ΙΙίΕΐ χου Ηανε ΙοννΕΐχΙ

8

ενεπχ οηε. \Υε ΕΓε £\Άά ίΐ ΙΐΚίε* (ίο) ΒεοΕυδβ οΓ χουΓ
[ιτίΕηηεΓ (? οΓ ΙίΓε)] 5

, δϊηοε (ως) χου ΕΓε & δοΜίεΓ οΓ ΟΗπδΙ ; ενεη (κατά) Εδ ΐΗε ί,οτά

ΚΕΪ<3 ϊη ΐΗε ..... ', " Νο οηε ίΙίΕί 15 3. ΒοΙθιεΓ πιίχείΐι 7 (ΗίηίδεΙΓ) ΐη ΐΗε Ά^ΆΪΤΒ
οί [ΐΗΪ5 8] ΗΓε (βίος)

9 " ΕΠΟ " ΐΗε ΗυδοαηόπίΕη ίΙίΕΐ ΐΕ^ουΓεΛ, [Ηε] ϊ
ΐ ΐβ 10 [ΐΕΐ<εΐΙι]

οΓ ΗΪ5 (ΛΓ) ίηιϊΐ (καρποί) ΐΗε ήΓδΙ."11 \Υε (15) Βεϋενε (τηστ(ύαΐ') ΗΊπι (?), ίΗΕΐ

ϊΐ δΐιαίΐ Βε ίυΐήΐΐεά Ιονί&τά (?
)

ενεΓ^ οηε ΙηΕί 1&οοαΓ5. Αηά \νε ετε £\&
οί ..... ΡΟΓ (γαρ) Ιηε δΟΓίρίυΓε (γραφή) ΒΕΐΐΗ, " ΧΥΠοΒοενεΐ" Βεΐίενεΐΐι (ττιστ.) 1Ζ οη
Ηίηι κΐιαίΐ ηοΐ οε ρυΐ Ιο δΐιαιπε."

13 5ο ηο\ν,14 π\γ Γαίπει· ΕΠΟ! π\γ οείονειί, θο

γου (?
) Ι0 ΓεηιεηιΒεΓ (ζο) ηιε ίη [χούι·] ηοΐ/ ρΐΈχεΓδ. ΙδίάοΓε

10
§Γεεΐ3 [χοα].

Ι §[Γεεί ΑρΕ Τι-χρηοη,17 Ι §ΓοεΙ ..... ΗΐεΓΕΧ 18 Εηά Ιηε οίηεπ οΓοίΗεΓ ΙηΕΐ ίδ

\νϊΐη Ηίπι. Ι £ΓεεΙ (ΕΠΟ) Ι <1ο οΒείδΕηαε Ιο 19 ΟΐοδΟΟΓυ^.20 Αηά ηο\ν Ι ΠΕνε βεηί
χοιι ίΐΓίοεη ..... Εη<3 οίΗεΓ ΗΪΧ Βχ (?

)

Με§Εΐοηχηιιΐ5,21 (25) \νΗο άεδίτεβ (?
) ΙηΕΐ

χου κΐιοιιΐά 1<ηο\ν ΙηΕΐ ΑρΕ Με^Είοηχπιυδ ..... ; ΓΟΓ (γαρ) Ίί Ηε ΙΐΕά 5θ1ϋ (?
)

(ίΐιεπι), ηε ννουΐά ηΕνε $εηΙ ίΗεηι,22 νΐΐΗ ΐηοδε ίηΕΐ χου (ΕίΓεΕοΙχ) ΙίΕνε.23 Βυΐ

(αλλά) Ηε §ΓεεΙδ χοα Εηο1(5θ άο) &\1 [ΐΗοεε] ΐΗΕΐ ΕΙΌ \νίΐΗ Ηϊηι. Ι ^ΐ'εεί χοιι [ΕΠΟ"]
Ε!! [ΐΗο5ε ννϊΐη] χου, ΕΟΟΟΓοΊη^ ίο (κατά) ΐΗεΪΓ ΠΕΠίεδ. [ΡΕΓε χου \νε!1], Ι ρΓΕχ, ίη

Γβοίρίβηΐ'δ
η,ιιπι· ββΒίηδ βΐΐΗβΓ «'ϊΐΐι Ρβΐβ . . ., ΟΓ \νήΗ Ρευκ . . . ΤΗαΐ ΐΐιίδ δΗουΙά

1>βηο ηαιηβ, Ηιιΐ αη ερίιΗει (Γοηηειΐ \νϊΐΗ ΐΗε ΓβίΒΐίνε, ΟΓ ΐΗε &ηϊο1ε) Ερρϋε(1](ο Ραιέουβ,
δεειηβ ϊπιρΓθΐ33ΐ)1β ΗοΓε.

2 βπκ- ΓΟΓ βπτκ-. ΟΓ. «ίιε- ΓΟΓ βτ&ε- ίη II. 4, 7· '°· Νο ΐΓΕοε ΗεΓε οΓτ 3οονε.

3 ΝείΛεΓ £».- ΠΟΓ π]ε«>- ί
$

Ιε^ίβίε Ιιεπε.

1

ιΐΓ.<·ιι_)ΐιχι οΓι&η πκ&ηδ πιεΓεΙχ

' 3
. Ιίιΐΐε

'
; ε. ξ. ΡΓΟΥ. ν. 14 ; Μΐί. νίϋ, 7·

5 ΙΓ >.:ΧΙ.\Ί·, (Ηε ιηβαηίη§; τηΛγ 1)ε

'

γο\ιτ εχ^πιρίε '.

" Οαη ιιΛΙΪ 5ε ηιίδΛνπΐΐεη ΓΟΓ ηη&, ' ίη ΐΗε δρίπΐ

'
?

7

τ*2Ρ ϊκ, ρκ$\ιτη&ϊ>\γ Λ πιεΓε δΐίρ ΓΟΓ τβ>2^·*

8ραοβ Ηίΐπΐΐ^ αΙΙΟΛνδ πι- αηά 8α'ί(1. Ηαδ π- (τοί).' 2 Τϊηι. ϋ, 4-
10
πεα}*>ί|-, 35 ΐΗβ δ&'ί(ί. (ί/<· €θά. ; οΓ. ΗοΓηεΓ, ρ. 57 ζ)

·

11 2 Τίηι. ϋ, 6.

2 ΗεΓε :ΐί·.:ιίπ τ δβειπδ ίο Ηε οηιίιίεά ; 1
.

«τρ-.
13 Κοιη. χ, ιι.
'4
^πογ ογπβ'β ίδ ρΓεδυιτίδΗΙ}· ϊηΐεηάεϋ.
'^'1ΓΟΓ ? εκβειρβ.
16 ϋοεδ ηοΐ οςοϋΓ εΐ8ε\νΗεΓε.
17 ΟΓ. 1914, 54 ; 1818, 4-" ΤΗεΓε βεεπίδ ηο ΓΟΟΠΙ ΓΟΓ£ΐε ίη ΐΗε ξ&ρ &ηά τΗίικρε 1 οαηηοΐ εχρί&ίη. ΡΓεδυηιαβΙ}·

ιΐιε οΗ]εοΐ οΓ ΐΗε ρΓεοεϋίης α]ΐιιε. ΤΗε ζηά ρ\ητ. -τκηε, ίο Ηε εχρεοΐεά ίη ΐΗίδ όί&ΐεεί,
\νου!(1 ηοΐ Ηε ξτ&ταιαΆΐκ&\ &ΓΐεΓ ΐΗίδ νεΓΗ. ρε πιίβΗ: τεοαίΐ ιΐιε εηοΐίΐίο,

' ΓυηΗεΓ, Ηεδϊάβδ ', ΐη

Ραργτνποάχ, ρρ. 26, 34- ΡΟΓ ΗίεΓϊχ οΓ. 1914, 55! Ιθΐβ, 3 ; 1918, ζ.

19
Κεαάίη^ -^-πρικ •^·ογωα)(τ) π·*,.10 ΟΓ. 191β, 3 ; 1918, 4·

"

:' ΟΓ. 1917, 12, η.-
Αδβιιιηίη^ Λίδ Ιο τερΓεεεηΐ επε^ . . . πεψινπιιιοογπε, ΐΗου^Η τεει ΓΟΓ ·^ ηΐΆγ

δεεπι ίπιρΓοΗδΗΙε. Οίεζτΐγ ί
ΐ εαηηοι ΗεΓε Ηε ΐΗε άεπιοηδίΓΛίίνε, »5 ίη 1
1
.

8
,

15 ; οοηβεςυεηΐΐ/
ιΐιε ρΓεοε(1ίη8; ηε«| εαηηοΐ Ηε (2αη'νε.''' ."
·. - -Ίΐιπίιιι.· £&ρ&κ ; ΙΊΙΙ 311 Ϊ5 υηοεπαίη.
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ίΗε ίοιχΐ Οοά, πιοϊί Ιιίεδδεά [&ηά] πιοβΐ [βαΐηίΐχ] ΓΕίΗεΓ.' ([(ρρωσθαί σ«|
«ν κνρίφ θ(ω μακαριώ[τατί καΐ ά/4ώ]τατ« πάτερ.)
Υει-δο. ' ΡΙΌΠΙ (παρά) Ραΐέουβ (βοή) οΓ Οϊ1<»ίθ5.'

ΡΑΡΥΚυδ 1922. — £ΪΙ-ΛΙ Α. ο. 33°-34°·

Ιην. Νο. 2548· 23* '7'7 ςιη·

ΑοςυΐΓβίΙ ϊη ΐ923· Βι-οννη ραρ)τυ8 \νΐιΗ Βοηιε Η^ΗΐβΓ ραΐοΐιεβ; ϊηιρεΓΓεοΙ οη ΐΗβ

εχοερί ίη 1
1
.

2-7 »ηά νίΐΗ βοιηε Ιαουιυε εΙββννΗεΓε. ννΗιΙεη ίη & ηΐΗεΓ ΙαΓ^ε, ίιτε£ϋ1»Γ
αυΓδίνε Ηίΐηά \νίΐΗ ηο£ τηζηγ Η^ΐιίΓεβ, αίοη^ ΐΗε βΒΓεδ, ϊη §;Γβ7'8^ ^'^ο^ ϊη^. Ρ»θ5ίΐίΐϊ1ε

(II. 3-ΐ3): Ρΐαΐβ 111(4

Ιΐ Ϊ5 ί>γ ηο ηιεαπϋ οοΓίαίη ΐΗαΙ ΐΗΪ5 Ιεΐΐεπ \να5 ΕοΙ^ΓεδΗεά Ιο ΡΕίέουδ. ΤΗε εηοΐ
οΓ 1. ι Ϊ8 ΓηυΙϊΐΕΐε<1 ; ΐΗε νΪ5ΪΙ)1ε 1είΙει·5 οιηποί Βε Γεοοπαΐΐεά \νϊΐΗ ΐΗε τεζάίηξ
πί,εΐΗογε άπα ΓϊΐΗεΓ 5υ§§ε5ΐ π[βι]\ο[ΰ], ΠΟΓ ΪΒ ΐΗεπε ΓΟΟΠΙ ΓΟΓ π^εικογο αΓίεπ ΐΗε Λ..

(Βιη ίί π[.]λ° οονιΐίΐ Βε βαΙωΓαοΙοπΊχ ^ςοουπίεά ΓΟΓ ΐ
ΐ \νονι!(1 Βε ρο55:51ε Ιο

(ε. ξ.) [π]*[ΐΗογ].) Ηεποε ί
ΐ ηιυδί οο οοηίίάεΓεά αΌυοΐίυ! \νΗεΐΗεΓ ΐΗε ΙεΙΙεΓ Γ

Βε1οη§5 Ιο ΐΗε Μείεΐΐίΐη αι·οΗίνε Άί Ε!!, εβρεοίαΐΐ/ κΐηοε ΐΗε ηαπιεβ Βεδ,

€ΗαπΙοη, ζηά ΡβΗεη . . . άο ηοΐ εΐ5ε\νΗεΓο οοοαΓ ίη ίΗε οοΐΐεοΐϊοη. Οη Ιηε οίηεπ
ΙΐΕηά ΐΗε ηαηιεΒ Ηείεη (Ηει-ε άουοίΓιι!) ζηά Ηοποη 3Γε ίοιιηίΐ ίηοίΗεΓ ΙεΙΙεΓδ, Εηά

Τ . . . οΓ 1. ι6 αΐΆγ οε ΤΓχρΗοη, \νΗο «Ιβο οοοαΓ5 εΙβεννΗεΓε. Τηε ηιεηΐίοη οΓ

3
.

λίβίτων οοηηεοίδ ΐΗε Ιείίει· ννΐΐΗ 1920, ζηά ΐΐ5 §εηεΐ'3.1 αρρεαπαποε πιαίίεβ ί
ΐ

Η1<ε1χ·

ΐη&Ι ίί οε!οη§5 ίο ίΗε δαιτιε ρεΓίοά. Ηεηοε ΐ
ί Ϊ5 οη ίΗε ννΗοΙε ρΓοθ3.ο!ε Ιηπί ί
ΐ 15

οηε οί ίΐιε Μείεΐΐ^η ΙείίεΓβ ; ννΗείΗεΓ ίί νν»3 3.(](ΐΓε83εά ίο ΡίΐίέοϋΒ ΟΓ ϊοπιε οίΗεΓ

ηιεηιοεΓ οΓ ίΗε οοηιηιυηίίχ ιηυδί οε ΙεΓί ίη ςΐοαοΐ. υηίοΓίυηΕίβΙ/ ίί

ίο Ηανε οοιτιε ηο Ε<1<ΐΓε35 οη Ιηε νεΓδο.
ΤΗε ίάίοηι οΓ Ιηε \νπίίεΓ άΐίϊεΓδ ηοίίΐοΐχ ΓΓΟΠΙ ΐη*1 οί ίΗε οίΗκΓ ίννο

€οηδρίουουδ ίη ί
ί ίβ Ιηε νκτγ παπε νει-ο^Ι ρΓείϊχ £*- ;ΐδ ΡεπΓ. Ι (11. 4, 6 ?, 1 1 ?, 14),

Άηά ίίδ τείΕΐίνε «Τ^Λ- (1
.

7). 5εε ίναάϊ 5α^α, ηο. ι, &ηά τείεΓεηαεδ ; ίΐίδο ίΗε

Αοΐα Ραιιΐί. Οη ίΗε οίΗεΓ Παπά Λ- δεεηΐδ Ηεπε ίο τερι-εδεηί Ρπεβ. II (11. 4, 5> 2Ι)·
Το οε ηοίεά ΓιΐΓΐΗεΓ ίδ ίΗε δΐιΟΐχ -τογ (Ι

. ι'8), οεδίάε ίΗε υδυαΐ -οογ ; ίΐΐκο ίΗε

ίΓεςυοηΙ άουοϋη^ οί οοηδοηίΐηΐδ : κ, λ, ιι, ρ, τ. ΤΗε νοννεΐ κ}'δΐειη ίδ ίη Ιηε ιιιαϊη

Μί(1ά1ε-Ε§γρΐίίΐη : ίΗε ΓοΓηΐδ βίι*.\, ερ&κ, «Λΐιιε, ^ΙΤΛΤ- (1
.

$
, οιιΐ ^ΛΤΟΟΤ- 1
.

17)

(3ίδΙίη£ΐιίδη ί
ί ΓΓΟΠΊ ίΗε ' ΑαΗπιιηιία

'

£Γθΐιρ, ίΗοιι^η οΐΗει·8 : «εκ, ΓΛΙΙ, ο^ει,
τππ*>γ, ·χβ.€ΐτ( &ο., ΕΓε οοηιιτιοη ίο οοΐΗ ίΗεβε (ϋ^ΐεαίδ.

ΤΗε δΟΓΪρί ίοο ί
δ πεηΐΗΓίίΕοΙε : λνίίΐι οηε εχοερίίοη δο ΓΕΓ (Οηιπι, 5Ιιοτί

ηο. 184, \νΗεΓε ίΗε άίΕίεεί δΗοννδ δοπιε οΓ ίΗε Ε5ονε ίεΕίυΐ'εδ), ίΗϊκ 5αΓΪ6ε ίδ Εΐοηε

ίη ΓθΓΠΐίη§ Ηίδ ^ θΕα1<\νΕΓ<1δ 5
· Ηίδ α) ΕρρΓΟχϊπίΛίεδ ίο ΐΗπί οΓ

Μ55. : αΓ. εδρεαΕίΙ^ Οηιηη, Οαία/., ρΐ. 1 1
, ηο. 71 1.

τκρογ

Η
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5 ·χ< Λκπιιο-γ ηπκκΐ ;Μτ'λ» ιη-ινγ Αίππλ.
λεπτέ

ηβκ *>.ογω Η&.Τ&. ββ

βτββπβρτΑ.6 ι·π\ι> ο-γ Ηλρυμη η . . [
ΐΰΛ,πογ ^ρι πρρ^ογϋ} ηπερτ&β <:πη[€ογ
ίο π·χ.\(·π ΑΛΛτππ^ογοογ π€ΐ[

ηπ^ηο
π ε

ΑΜίτωκ

τβ ο,\νι τ« πικχγι-ογ «ωρριωη ^>λΐ

χ*^ριτω« «βΛΑβ^ϊ^ογ η€κ τπα}[ιπ€
ΜΙ\ΙΠ Ί\ΠΙ< *.ι« ·\

τ(

θ[

20 Λ»»Η·ογ βτ€τιιΐΗ [κ]ηκογ€ΐ «[

»·ογ ήβη εαιωπβ ,χππμ-ν^ι· ο,\

πβκ πβοηκογ [τκρογ Ι9ΐ«€ €[ρβ».κ
,\ογο(ι)ί% «7ΕΠ& ΧΙΛ,·\ <·οο

€ΐο «VI)»; . ω (ρΐαηΚ)

ΥθΓ3θ, 31 Ηβΐιί »η§1θ5 ίο ΐΗε ρτεοεά'ιηζ Ιβχί. ΟΓ 1. 2,5 βαίΓοεΙχ & 1ε«6Γ Ϊ5

>ιιμ·)ΐι<· <λ« ε . πε£<γεηοω η . .χ

» ΙΙ|1.)ΙΙ»-

ρβπογω ι,\ο.·ν\\

ίΐ ϊδ ίΗαΙ \νπΙε Ιο ... ζηά ζ\\ ΐΗε ^ΓείΗΓεη. ΤΗεχ
£ΓεεΙ γο\ι, ο\ιτ ίαίΗεΓ. δεεΐηβ (κατά) Ηο\ν γον \νεηΙ ίοπίΗ ίϊοηι υδ (8Εχΐη§),
" Ι ΕΠΙ οοπιίης ηοΛΗ," \νε ΆΚ §Γθ\νη \νε»Γ^ εχρεοΐίηβ (5) ΐΗαΙ γο\ι βΗουΙά αοιηε.
Υου Η»νε ηοί οοιυε \νίΐΗ (?

) ίΗε <Ίο;ιΚ- (λ(βίτων)

2 ζηά ίΗε ηαρ1<ΐη (λίντιον).
βεηΐ ΐΗεπι Ιο ΟΗαΓίΙόη (δαχΐη^ ίΗ&Ι Ηε δΗοιιΙο1) βίνε ίΗεηι ίο γο\ι.3 Αη<3

(κατά) Ηο\ν Ι 53ΪΟ1 κξΆΐά'ιηζ ίΗε Ιννο αΓίαύαχ οί Ιεηΐΐΐβ ΐΗ&ί [λνεΓε ίο οε ?] *

1 ΤΗβ <ΪΓ8ΐ ηαιηο ίδ ΠΙΓΓ. ΒΙ/Γ ώ
'

Βί^ Βέβ ', Βη{ χονίι, Βηι σήμ

' Εϊαΐβ Βεβ', £ΐΓβ (οιιηά.
Ιη Οιηκίίτίίί ο

/ Αύγάοί, ίϋ, 39 '1 '8 * «οιηαη'δ ηαπιε (οί. Βήσυ). Το ΐΐιε ββοοηά Άφίγχιοί,
ΆπφιτχχιοΓ οοΓΓθδροπ(1. Οη ΐΗβ ΛΠΑ\ο%γ οΓ Άρουύγχκκ, &ο. = £ερογο·χ (οί. Οπαιη, €αΙαΙ.,
ηο. ΙΟ28) ΊΙΙΙ- υπ- 1 1

' !ι,·ι.· 358υπΐ6 ε(]ογοχ »8 ΐΐιε "πμιπ.ιΐ Γοπη. ϋι;; Η. ΤΗοιηρ$οη ροίη($
οιιι (Ιι.Π 'λφίγκιοι Ηβ8 Ι ·

. ι·ι: ,ιι ι . ρι.-.ί 3$ αη <·.μιίν:ι |
. :ιΐ οΓ (Ηε Ι.ιΐιτ »· ί?ι..ιι«>.

' ΟΓ. 1920, η. 8.

:| £.ΐΐ. ' $&γ\ηκ, Οίνε ΐΗεπι Ιο ΐΗεβ '. ^ίηιϊΐ.πΐν ίη 1
.

15.

4 ΟΓ ' ώ»ΐ [>Όϋ (?
)

Η»νε] οου^Ηΐ '
,

ιΗου^Η ίη 1
.
^ ίΗε τείίΐηνε Η»» Ά (ϋίΓεΓεηΐ ΓΟΓΓΠ.

ρθ8$ίΙ>1ε.
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3. €3Γ£ ίοΓ ΐΗε 1\νο Λτ/Λ&ζί (ίο) οί οΐίνεβ ; 5εη<1 ΐΗεπι Ιο πιε (?)... ννϊΐΗ (?)
ΐΗε οίοαίί (λ(βίτων) οΓ . . .

τ οη αοοοιιηΐ οί (?)... οΓ ΗΪ5 2 . . . &ηά γο\ιτ3.3 \Υε
§ΓεεΙ Αρα ΡβΗεη . . . πηά ΐΗοδε λνΐίΗ Ιιίητι, ζηά Ηε1ε[ηε.4 ΤΗε (?

)

η&ρ1<ΐ]η3

(λίντιον)5 \νε Ηινβ βεηΐ Ιο Ηοπόη ' ΐΗε . . . (οί) (15) €Η»ΓΪΙόη, (ΒΕ^ΪΠ^ ίΗαί Ηε
δΗου!^) §ΐνε ίΗεηι γοια. ΥΥε ξτεεί . . . &ηά Λοβέ \νΐίΗ Πιπί. \Υε ^Γεεϋ Τ ... ΕΠΟ!
ΗΪ5 ΟΓοίΗει·. Ιί νου Ιιανε ϊη ϊι&ηά . . . οΓ (Ι&ίεβ, 5εη(1 ΐΗεπι.7 Αηά . . . ίεΙοΗ
ίΗεπι (?).8 ΤΗΪΓΐχ-1\νο Ιεη^ΐΗδ (?

) 9 οί . . . (ζο) ηιαίίε ΐΗεπι (?
) 10 Άί ΐΗε ρπαε (τιμή)

[οί] ΐΐιε 5ΙΠ311 . . . [8€ηό"?] ίΗεπι Ιο υ5, ί
ί ννε ΟΕΠ ο"ο ποοοΓοϋης . . . /ου. ΑΠ ΐΐιε

χου?] . . . 5οιηεΐ1ιίη§ ίο £εΐ(?).η ΥΥπΙε . . .
. Βυί ίί . . . Ιί Ηε . . . \ν\\ζί γο\ι 8ζ\ά . . ., Ιεΐ (?

) ΐΗε 3Π5\νεΓ

αΙ)1)Γενί&ιβ(1 «ΌΓά— 388ΐιπ)ίη£ π&ηο ΐΗο τΐ^Ηΐ τεζάιηξ—τηζγ \χ & η^πιε, Λ ρΐαοβ
(Πανόϊ ?

), ΟΓ τη&γ άββίςπΕίε ΐΗε πΐΐΙεΓΪαΙ \νΗβΓβοί ΐΐιβ Μϊΐόη \ναδ ΙΜ;Κ |ι·. ΡπΓΐΗεπ, π ηΐΆγ 1>ε
ΐΗβ ίΐΓΐϊαΙε, η-&ηο, ΟΓ π*> Λβ ρο88β8δΐνβ, ' ιτι^ ', ΠΛ-ΙΙΟ (?

'

ιη^ ηοηιιηια '). Ιί λνουΐά, Ιιο\νεν€Γ,
οβ ροδδΐ1)1ε Γο τεαϋ ΤΟΛΠΟ, ΐΗου^Η ΐ

ΐ χνουΐά 6ε «ΙίίΗειιΙΙ Ιο αοοοιηπιοάαΐβ ΐΐιϊδ νεΓ5 (' Ιο πιαίςε ')

(ο ΐΗε οοηΐβχΐ.

2 ΟΓ £*>π- τηζγ Βε νεποαΐ, αβ ΐη I
I. 4, 1 4. Λη(1 §ο ΐοο ιιπ£{|·.

3 ΤΗϊδ €»η 1ΐ3Γ(11/ οε ή$ιΐ, (οτ Ηο\ν ο&η πε<5- ζηά τωκ α^Γεε ?

4 ΟΓ. 1920, 6.

5 5υρροδΐη§; Λβ \νοπΐ8 ΐη 1
1
.

5
, 6 ίο οε τερεαίβά. Βυΐ ίΐ ΐδ (ΙοαοιΓυΙ «ΙιβΛεΓ

ΙεΙιεΓδ οου1(1 Ιιε %οΐ ίηΐο ΐΗε Ιοβΐ ρ»Γΐ οΓ ιΗε Ηηε.
Οί. 1Θ14. 53 : 1917, ι8.
Νοίβ Λε βυίϊϊχ ΗεΓε, εοπιρ^πεά \νΐΐΗ ιΐιαι ίη 1

1
.

6
,

14.

ΡεΛδρκ οεΙίεΓ \β]Λιτβγ, ΒηοίΗεΓ. τείεΓεηοε Ιο ΐΗε Ιώίΐδη.
Α$ευπιίη£ ά\ό Ιο βίΛπά ίοΓ βΊ*.
διιρροδίη§ Ιΐιίδ ίο οε [Ηε νεΓ6 ΤΛΙΙΟ (οί. 1920), λνίιΗ (Ιουοίείΐ π.
Νοί δαιίκίαοΙΟΓ}·, δίηοε χπ*. δΗοϋΜ ηοΐ ΗεΓε τερΓεδεηΙ ·

Η 1



III. ΤΗΕ αθΚ.ΚΕ5ΡΟΝΠΕΝ€Ε ΟΡ ΡΑΡΗΝυΤίυδ

ΤΗΕ δενεη ΙείίεΓδ λνΗίοΗ Γο11ο\ν \νει-ε Ά\\, 3<χοΓ<1ΐη£ ίο ίΗε δίΕίειηεηΙ οί ίΗε
ι !>·:ι:ί-·ι ΓΐΌΓη ννΐιοηι ίΗε}»· ννεΐ'ε ριίΓεΗϊκεό!, ό!ί5θονει·εό! ίο^εΐΗεπ. ΤΗαΙ ΐΗε κΐΛίεηηεηΙ
18 οοΓΓεοί Ϊ5 δΐίΓΗαεηΙΙχ δΗο\νη οχ ίΗε οοηίεηίδ οΓίΗε ΙεΙίεΓδ ίΗεπίδεΙνεδ, \νΗίοΗ 3πε
3.11,λνίίΗ οηε εχοερίίοη (1927), Ηάά'Γεδδεό! Ιο Ά αεΓί3Ϊη ΡίψΗηιιίίυδ ; ΐη 1927 ίΗε
ΠΕίηε οί ίΗε Γεαρίεηί οΌεδ ηοΐ ΟΟΟΙΙΓ, οιιί ίΗεΓε Ϊ3 ηο Γε3δοη Ιο άουοί ΐΗχί ίί

οε1οη£δ Ιο ίΗε 53ΐηε 3π:Ηίνε 3δ ίΗε οίΗεί'δ 3ηά' ννίΐβ, Ιϊΐνε Ιΐιειη, κεηί Ιο ΡαρΗηυΙίιΐδ.
υηΓοΓίυηαΙεΙγ ηο ίηίοΓΠΐίΐΙϊοη \ν»5 §ΐνεη 35 ίο ρΓονεπΗηαε, ΑΠΟ ΐΗε οηε ρίβεε
\νΗίοη οοειίΓδ ίη ίηε οοπΓεδροηοΙεηοε (ΦιλοίΊ'κου, 1Θ24, $), ί1ιου§η ϊ£ πΐΆγ ριχΛίίοΙχ
οε ίϋεηΐϊήεά %νΐΐΗ & ρΐΕοε δο-ωΐΐεά ίη ΐΗε ΗεΓααΙεοροΙίΙε ηοπιε, ΟΕΠ §ϊνε ηο Ηεΐρ
35 Ιο ΐΗε ΙοοαΗΐχ ϊη \νηίοη ΡΕρΗηυίίϋδ ϋνεά αηά ίη ννηίοΐι ΐΗε ραρ>τΐ \νεΓε Γοιιη(3.

Τηεπο Ϊ5 οηε ρΐεοε οΓ ενϊάεηοε \νΗϊοη δϋ^εδίδ (βεε 1Θ27, ίηΐΓ.) ΐΗ&Ι ΐΗΪ5 ΪΒ Ιο οε

5ου§Ηι Γαΐ'ΐΗεΓ 5ουίΗ ίΗ&η ΟχγΓηγηαηιΐδ, ουί ΐΗε ίηίεΓεηεε Ϊ5 ηοί οεΓίαίη. Νο άείεβ
οαουπ, οιιΐ ΗεΓε ΐΗε ενϊάεηεε οί βοπρί ίκ (Ιεοϊδίνε. Α ουηΐ] >,ιιί - 1ηι \νίΙη, ΓΟΓ εχχηιρίε,
ΐΗε Αοΐηηαεαδ οοΓΓεβροηθεηοε, \νΗϊοΗ ο&η οε (ίαΐεά εχΒαίΙγ, πι^Ιίεδ ΐί οΙε^Γ Ιΐι»1

ίηεβε Ιεΐΐεπδ βίδο οείοη^ Ιο ΐηε ΓοιίΓΐη αεηΙυΓχ, ρΓοοαοΙχ ίο ίΐοοιαΐ ίΗε ηηϊ(3<31ε

οί ΐί. Α ΓιΐΓΐηει· ΕΓ^ιιπιεηΙ, πιοΓε η&ΖΗΓ(1ου5 ηυΐ οΓ κοπιε Η'εϊςΗί, π\3.γ οε <3ι·»\νη
ΓΓΟΠΙ 3. ρεΓΒοηα! ηΕΐηε. Τηε ΙεΐίεΓ ηυηιοεΓεά 1924 \να5 ίΓοηι α οεΓίαΐη ΑυκοηϊυΒ,
λνηο 5αο5οποε5 3ί ΐΗε ίοοί, ΐηε ΙείίεΓ οεΐη§ \νπίίεη ο/ &η &πΐ3ηιιεη5Ϊ5. ΤΗε η^ηιε
ΑυΗοηϊιιβ \ν35 ηοί νεΓχ οοπιωοη ίη Ε§7Ρί > &η^ ίΗοιι§η 5ενεΓ3ΐ ρεΓβοηδ δο-οαίΐεά
ϋθ ΟΟΟΠΓ ίη ρίΐρ^Π (Ανσόνιοί & καΐ Κ.λ.(άνθης βουλίντη! νπΐρ τον αριθμόν 'κρονίκηϊ,
Ρ. Ι^ίρβ. ι8, 3Γ<1-4ΐΗ οεηί. ; Ανσονίω Νί^ίσιανω &η<3 Αΰσο^ίω τω κόμςτι, 5{ικί. Ραϊ.,
χχ, ιιι, 4ίη-5ΐη οεηί. ; Ανσονίου γίναμίνον ττρατβντίρον, Ρ5Ι. ϋί, 183, Α.ϋ. 484 Ι
Ανσονίον από β(ν(φικια\ίων, Οχγ. χνΐ, Ι9!7» ^3> βΐχίΗ οεηΐιιιγ ; τον κυρίου μον
διασημότατου ήγίμόνοϊ Ανγουσταμι>(ίκ.ης Ψλοουίου Ίονλίον Ανσονίον, Οχγ. ί, 87, Α. Ό.

342 ; οΓ. Οχγ. 1559> Α· °· 341» ^νΗει·ε ΐηε 53ΐτιε ηαηιε ίδ ίο οε τεαοί ίη 1. 8
),

γκί ΐΗεπε

ίβ
,

ίί ΡΓείδί^Ιίε'δ Ναηιειιύηείι α3ΐι οε ίΓϋδίεά, οηΐ^ οηε ννηοβε ΟΆί& ίδ νεΓχ 5ΐαίΐ3θ1ε
ίο Ιΐΐ3ΐ δυς&εδίεθ ϊ>γ ίηε Ιιζηά οί ουΓ ΙείίεΓδ. ΤΗίδ Ϊ5 ίΗε Ιακί οΓ ίηοβε Γείεπ'εά ίο
ίη ίΗε Γοι·ε£θίη£ ϋβί, «Ίιο \ν&5 ρΓείεεί οί Αυ£υ5ΐ3ηιηίθ3 ίη 341 Άη<^342· Νο\ν
ίΗε 1ΐ3ηά οί 1924 ίδ οηε οί όϋϋΐίηαΐΐγ οβΐα3ΐ ίχρε, 3η6 ΐΗε κϋΟδΟΓίρίίοη, ΐΗου^Η οί

3 ο,ιιίίε άίβεΓεηί οη&Γ3είεΓ 3ηά πιυοΗ Ιεδδ θΓη3Γηεηί3ΐ, ίδ Ιη3ΐ οί 3 ρΓ3θΙΪ5ε(3 αηά.

3ρρ3Γεηί1χ, εάυο3ίε<1 \νΓΪΙει·. ΤΗε ίοηε οί ΐΗε ΙείίΟΓ ίοο βυ^εδίδ 3 πΐ3η ίη

3ΐιίΗοπί7 3ηά \νε!1 δΐιίίδ ΐΗε ρΓείεοΙ.1 Τηεπε ίδ ΙΙιεΓείοΓε δοηιε ^^οαπά ΓΟΓ ίΐιε

ί(1εηΙίβθ3ίίοη ζηά, οοηδεςιιεηίΐ^, ΓΟΓ ρΐ3αη£ ΐΗε ΙεΙίεΓΗ 3οουί ΐΗε πιίάθΐε οΓ
ΐΗε ΓουτίΓΐ οεηίιΐΓ}?·.
ΤΗε Π3Γηε ΡίΐρΗηυΙίιΐ8 (ΡΕρηυίΗίυδ, &ο.8) ν3δ οοηιηιοη, αηοΐ ί

ί ίδ ο"ίίτϊοα1ί

1 Ιΐ όοεδ ηοί Γο11ο\ν οΓ οουΓβθ ΐΐιαΐ Ηβ \ν»8 ρΓβΓεοΙ \νΙιεη ΐΐιο ΙοΙίεΓ \ναδ \νπΙ£οη. Τΐιβ
οπιίΒδίοη οί ΐΗε ΐΐιΐε, ΐη α ριίΓεΙ)· ρΓίν&ΐε αηά ρεΓβοηαΙ ΙεΙΙεΓ, ί$ ίηόεεοί ηο ρΓΟοί ΐΗαΐ Ιιε
ν38 ηοί.

* Τΐιε Γο11ο\νίη£ ίοΓΠΐδ οαουπ ίη ΐΐιε ρκδεηΐ ςοΓΓεχροηάεηοε : Παπνονθιος 1923, 1924,
Ο'.ιείΐϊηΐ 25, Παφνοίθιι (1Θ26), Παφνούτιοί (1926), ΐίαπνοίτιοί (1926, 1928, 1928).
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Ιο ίάεηίίΓν ίΗε οννηεΓ οί ΟΙΙΓ ΕΓοΗίνε. Ιί Ϊ5 ΕουηάΕΠίΙ/ αΙεΕΓ ΐΗΕί Ηε \ναδ Ε ΙΤΙΕΠ
οΓ δίΕηάίη^ Εηά Ηί^Η ΓερυΐΕίϊοη ίοΓ δΕηοΙίίχ. ΤΗε ΙείίεΓδ ΕΓε ΓΟΓ ίΗε Γηο5ί ρΕΓί
ΓΓΟΠΙ ρεΓδοηδ οί εάυοΕίΐοη, εχΗίοΐΐίη^ Ά §ΓεαΙεΓ ΓΠΕδίεΓχ οΓ ΟΐΓεεΙί ΕΠΟ οεΐίει-

οΓίΗο§ΓΕρΗν ΐΗΕη ίΗο ΕνεΐΈ^ε. 1924 πιζγ ρΓΟΟΕοΙχ, 33 \νε ΗΕνε δεεη, οε ΓΓΟΙΏ Άη

οίΏοΪΕΐ οί Ηί§Η ΓΕη1< ; ίΗε λνπίεΓδ οί 1925 Εηά 1928 ννεΓε οοίΗ οί ίΗεπι ίη Ά ροδίίίοη
Ιο επιρίον ΕΠ ΕπίΕηιιεηΜδ, &ηά ηοί οί ηεαεδδίίχ, ΓΟΓ ίΗεν οοίΗ «τοίε \νίίΗ εεβε ζηά

βυεηοχ ; 1927 ϊβ \νπΐΙεη ίη Ά άεήηίΐεΐγ ΓιίεΓΛΓγ υηοΐΕΐ Εηά ίδ οοιιοΐιεο1 ίη Ά Βίγ\κ
\νηιΌΗ, ΐί ντοΐόγ ζηά ίιΐΓ^ΐά, πενεαίδ ΥιΙετΆτγ αηιοΐΙΐοηΗ ; ίΗε ννπΙεΓ οί 1926, ίΗου^Η
Ηεπ οιΐΗο^Γ&ρΗγ Ϊ5 ΡΟΟΓ, \ν&5 ρΐΌ^αοΙγα λνοηιεη οίΒοιηε ννεαΙίΗ ζηά ροδΐίϊοη ; &ηά

1α5ΐ1χ 1929 π\Αγ ΕΟΐυΕίΙχ οε ίΓοηι ίΐιε ρεη οΓ 5ί. ΑΐΗίΐηΕδΐιΐΒ Ηΐηίδείί. Υεΐ Ά\\ ίΗε
\νπίεΓ3 ΕοίιίΓεδδ ΡαρΗηυίΐαδ \νΐΐΗ οονιουβ τεβρεοί &ηά ενεη άείεπεηοε. ΤΗίΐΙ Ηε

νν&δ αη πηοΗοπίε Ϊ5 ενΐάεηί ΓΓΟΠΙ 1925 <ιηά192β ; εη<1 ΐΗε&θάΓεδδ οί 1926, ί
τεΕ(1, ΐΓηρϋεδ ίΗ^ί Ηε \ν&5 οοηηεαίεά \νΐίΗ Ά πιοηαβίίο δείίΐεπιεηΐ. II ίδ
ηοί υηηαίιαι-αΐ ίο βυρροβε ίΗ^ί Ηε π\ζγ οε α ρεΓβοη 1<ηο\νη ίο ΗϊκίΟΓχ. ΠηίοΠυ-

ίΗεΓε \νεΓε δενεΓΕί ηιεη οί ίΗε η^πιε \νΗο ρΐ^χεά Λ ρΐΌΐηίηεηί ρ^πΐ ίη ίΗε

ΗίδίοΓ/ οί ΐΗε ίοαΓίΗ οεηίυΓγ, »ηά ίΗεχ ίΐΓβ πιοΓεονεΓ ηοί αΐνναγδ ε»5γ ίο
ΤΗε ίο!1ο\νίη£ πΐΆγ ΗοννενεΓ οε ηιεηΐϊοηεο1 :

Οη ίΗε ΟαΐΗοϋο δίάε \νε Η»νε (ι) & οϊβΗορ οί ίΗε ΙΙρρεΓ ΤΗεοαΐ(3, Ά οοη-
ίεδδΟΓ, \νΗο Ιοδί Ηΐδ έχε ίη ίΗε Οπεαί ΡεΓ5εαυίϊοη, &ηά \ναδ ρΓεβεηί 3ί ΝίοίΐεΕ από1

ΕΓίείΛν&Γάδ &1 ΙΗε δχηοά οί Ύγτκ. Ηε \ν3δ Ά Γπεηα1 Άηά ραΓίίδαη οί ΑίΗίΐη&χίυ5.
5εε, ε. £., 5οθΓΕίεδ, ί, 8, 1 1 ; Κιαηηιιβ, Η. Ε., Ί, 4', δοζοηιεη, ϋ, 25. (2) ϋϊΗεΓεηί
ίΓΟΓη ΙΗε ΓοΓΠίεΓ \ναδ ΡΕρΗηιιίΐυδ, ΒίδΗορ οί 53Ϊ5 (ΑίΗΕη., Τοιη. αά Αηίίοΰ/ι.,
Μϊ^ηε, Ρ. Ο., χχνί, 8ο8). Ηε \νΕ5 Ερροίηίεά &οουί 347 (ΑίΙίΛη., Ρεκί»! ί,είίει- χίχ,
Μϊ^ηε, χχνί, Ι43°)> Άη^ ΐΗεΓείοΓε οαπηοί Βε ΐθεηΐίποσ! \νϊΐΗ &ηγ οηε οί ίΗε

Ε^χρίιΈη ΒίδΗορδ οί ίΗε δΕηιε ηΕπιε ρΓεΒεηί ΕΙ ίΗε Οοοία'εηΐΕΐ Οοαηοϋ οΓ
ίη 34? ΟΓ 343

α (ΑίΗΕη., Αροΐ. ^. Α^,, 50). Ηε ΠΊΕ^ ΗονενεΓ οε ίΗε οιΉΗορ
ΟΕηίκΗεά ογ ίΗε ΑπΕηδ Εί ίΗε ίίπιε οΓ ΑίΗΕΠΕβίυδ'δ ΐΗίπ! εχίΐε (ΑΐΗαη.,/Γώ/. ΑΓ.,

72. (3) ΡΕρΗηυίίυΗ
'
ΟερΗΕίΕΗ ', ΙΗε \νε!1-^ηο\νη ΕηοΗοΓίΙε, ίοΓ \νΗοπι 3εε

ΒϋίΙεΓ'3 ηοίε, Ι^αηεΪΜ Ηϊ$1., ϋ, ρ. 224, ηοίε 89. (4) Αϊ ΙεΕβί οηε οίΗεΓ ΕηοΗοπΙε
οί ΙΗε ηΕπιε, ίοΓ ννΗοπι 5εε ΒυίΙεΓ, Ιθ€. αί. Οη ίΗε ΜεΙεΙΪΕη 3Ϊθε, \νε Ηανε (5) ίΗε

ΐΐαφνούτιόί τις, μίγας &νιιρ αναχωρητής, και οΰτόϊ υί09 όμολογητρίας τνγχάνων, \νΗθΓΠ

ΕρίρΗΕηίυ3, Αά-υ. Ηα^., Ιχνϋί, 5, Γηεηΐίοηδ Ε3 οηε οί ίΗε ΜεΙείΐΕη θερυίΕίίοη ίο
ΟοηκίΕηίίηε ; ΑΠΟ \νε Είβο ηηά (6) Ε ΡΕρΗηυΐίαδ, Λ ηηοηΐί οΓ ίΗε ΓηοηΕδΙεΓγ
οί ΡίεΓηεηοχΓ€Ϊ5, \νΗο \νΓθίε ίΗε ΙείίεΓ οί Ρίηηε3 ίη ΑΐΗαη., Αροΐ. ^. Α^., 67.
ΟιΐΓ ΡΕρΗηυίίϋδ Ϊ3 ηοί ϊη ίΗε ΙεΕδί Ηΐίεΐχ ίο οε ηο. ι ΕΟονε, ΕΠ<! ηο. 6 ΟΕΠ 3ΐδθ

οε Γυΐεϋ οιαί. ΤΗε ΒίβΗορ οί 5ΕΪ3 (2) ίδ ρο3δίο1ε, βίηαε Ηε ιτίΕχ ΗΕνε οεεη

ΕΠ ΕηοΗοΓίίε Βαίοπε Ηίβ Ερροίηίπιεηΐ ΟΓ Η^νε Βεοοηηε οηε ΕίίεΓ ΗΪ3 εχίΐε, ουί ΐΗεΓε
Ϊ5 ηο ενίάεηοε ίοΓ ΐΗΪ3, ΕΠΟ οη ίΗε \νΗο!ε ίΗε ΡΕρΗηυίίυβ οί ίΗεκε ΙεΙίεΓ5, ίί
Ε 1<ηο\νη ρεΓ3οη ΕΙ Ε]!, ίδ 1ίΙ<ε1ίε8ΐ ίο οε οηε οί ίΗε ΟΕΐΗοΙίο ΕηοΗοπΙεδ (3 ΕΠΟ! 4)
ΟΓ ΙΗε ΜεΙείΐΕη ΕηοΗοπίε (5) ηαεηίίοηεο1 οχ ΕρίρΗΕηίυδ. Αηιοη^ ίΗεδε ίί ίδ ηνιίίε
ΪΓηροκδίοΙε ίο ηιαίίε α άεπηίίε οΗοίςε, εδρεοΐΕϋχ δίηαε \νε ϋο ηοί 1«ηο\ν ίΗΕί

ΡΕρΗηιιίίυδ \νΕ3 ηοί Ε ρεΓδοη ννΗοΙΙχ ιιηΐίηοννη ίο ΗίδίοΓχ. ΤΗεΓε ίδ ΗοννενεΓ
δοηιε τεΕ3οη ίο ίόεηΐι'ίν Ηίπι ννίίΗ ίΗε Γεοίρίεηί οί Ε ΙείίεΓ ρΓενίοαδΙχ ρυοΙίΒΗεοΙ.
ΤΗίδ ΐδ ηο. 6 ίη Α. ΌείΒΗηΐΕηη'δ 5ίρίααξϊηία-Ραρ?τί (= ΟΗε^ίηί 25), Ε ΙείίεΓ

1 ΡΟΓ Λβ (3ιΙε 866 1914, 33. η·
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Ην & οεΓίΕΙΠ )ι15ΐίηιΐ5 ίο [τω κνρίφ] μον και αγα-πητφ άδίλφω Τίαττνουθίω

χρηστοφόρ[ω] (ΐΗίδ, ηοΐ Χριστόφορου] Ϊ5 Ιο οε τέζα οη ΐΗε 3ΠΒΐο§>' οί 1926, ι). ΤΗε
οΈΐε οί ΐΗίδ ΙεΙΙεΓ Ϊ5 ο!ε3Γΐν ΐΗε δβπιε 35 ΐΗ3ΐ οΓ ΟΙΙΓ αοΐΐεοΐίοη, ΐΗε ίοπτίΕΐ ΕΠΟ!

ΕΐτΕη§εΓηεηΙ 3Γε δίιηίΐΕΓ, ΕΠΟ" ΐΗε δυο]εοΙ οΓ ΐΗε ΙεΙΙεΓ (α Γεςυεδί ΓΟΓ ρΓΕνεΓδ) Είδο
εοηηεοΐδ ίΐ %νίΐΗ οαΐ'δ. ΤΗε ίΕΟΙ ΙΙίΕΐ ίΐ \νβδ ΕαςιιίΓεό! 5ερ3Γ3ΐε1ν Εηο1 1οη§ οοίοΓε
ΐΗε ρΓεβεηΙ ΕΓοΗίνε (ϊη 1897) ίδ ηοΐ 3 ΓΕΙΕ! ο&ι'εοΐίοη.1

υηίοΓίιιηΕίεΙγ ΟΗεάίηί 2,5 αΌεδ ηοΐ ίη Εην \ν&γ Ηεΐρ Ιο ίάαιίϊίγ ΡβρΗηυΙίυδ.
ΤΗε οΗοΐοε (ίί αΐιοίαε οΓ Ά 1<ηο\νη ρεΓδοη ιπυκί Βε πΐ3(3ε) 5εΙ\νεεη ΐηε Ο3ΐηοϋο 3ηά
ίΗε ΜεΙείΐΕη ΗΐιαΗοπίεδ οΓίΗε η3ΐηε ϊδ οΓδοηιε ίιηροΓίίΐηοε ΓΟΓ ίΗε ςυεδίϊοη οίίΗε

3υίΗοι·δ1ιίρ οΓ 1020. Οΐινίουδίχ, ι'
Γ

ΡαρΗηιιΙίιΐΒ \ν35 3 Με1εΙΪ3Π, ΙΙίΕΐ ΙείίεΓ οίΐηηοΐ
οε ΓΓΟΓΠ 5ΐ. ΑΐΗ3η3δϊυδ. Τηενε ίδ Ηοννενει· ηο τε35οη ΓΟΓ οοηηεςΐΐη§ ΐΗεβε ΙεΙίεΓδ
\ν!ΐ1ι Ιηε Με1εΙΪ3η ΛΓοΗίνε, ΐΗου^Η ίΗεχ ννεΐ'ε 3οαιιιίΓε<1 3ί Ιΐιε δαιηε ΐίπιε 3δ 1914,
1917 (ΙεΓΐ Η31Γ), 1920. ΤΗε ΡίίρΗηιιΐίυδ ΙεΙΙεΓδ ννεΓε <3εΓΐηϊΙε1χ 5ΐ3ΐεά Ιο Ηινε οεεη

Γουηά Ιο^εΐΗεΓ ; ίΗε Με1εΙΪ3η οηεβ οείοη^εά Ιο Ά ΓηΐδοεΙίΕηεουδ αοΐΐεαίίοη ΓΓΟΓΠ

ν3ΓΪοαδ ρΐΕοεδ. Ιί ίδ οοηοεΐν3θ1ε ΙΗ31 δίηςίε ρϊεαεδ ιτηί^Ηΐ οεοοηιε 5ερ3Γ3ΐεο1 ΓΓΟΓΠ
ίΗε οοΐΐεοΐϊοη, Βυΐ ΐη ΐΗΐδ 035ε ΐΗεΓε ΐδ ηο τεχ^οη ΓΟΓ ίΗε 3δδυΓηρΐίοη. ΤΗε ρΓεδεηΙ
ΙεΙΙεΓδ 3Γ€ 311 3<3άπε55ε(ί Ιο ΡερΗηυΙϊιΐδ, ΐΗο Με1είΪ3η Ιεΐΐεΐ'δ (\νϊΐΗ ΙΗε ροβδίοίε

εχοερίίοη οΓ 1921 3η<1 1922) Ιο Αρ3 Ρ3Ϊέουδ. Αιηοη^ ίΗε ρεί'δοηδ ηιεηΐίοηεϋ ίη
ΙΗε αοΓΓεδροηο'εηοε οΓίΗε ΙβΙίεΓ 3Γε οηε ΟΓ 1\νο \νΗο οεαΓ ηαηιεδ οοαίΓπη^ ίη ίΗε

Ρ3ρΗηυΙίυ5 ΙεΙΙεΓδ (ΐΗεχ ίηοΐυάε 1\νο €3ΐ1εο! ΐΐα-πνούτιος, 1914, 54. 6 1
,

&<:.), 5νιί

ΐΗεδε η3αιεδ 3Γε Ιοο οοπίΓηοη Ιο Η3νε εη>Γ δί^ηίπθ3ηοε.2 ΤΗε 1\νο κείδ οί ΙεΙΙεΓδ
άίίΓεΓ οοηιρίείεΐχ ϊη ίΗεΪΓ ΕίπιοδρΗεΓε : ίΗε Με1εΙΪ3η οίΓαΙε ίδ δειηί-ΟορΙίο, ίΗε

οί ίΗε 1εΙΙει·5 οείη^ ροοί' 3ηά ίΗε θΓΐΗο§Γ3ρΗ>' ί11ϊΙεΓ3ΐε ; ίΗε
ΓονεΕί 3 ουΙΙίνΕίεά οίΓοΙε, \νίΐΗ ηο ίΓ3αε οΓ Οορίίο Είτίηίΐίεδ. ΓίηΕίΙχ,

15 ηοΐΗίη§ ίη ίΗε εχίεΓΠΕί 3ρρε3ΓΕηοε οί ΙΗε Ιεΐΐεΐ'δ Ιο δυ§§εδί α οοιτίΓηοη

\Υε πΐΆγ ΐΗοη άίδΓηίδδ 3.ηγ ΜεΙεΙίΕη οοπαεχίοη 35 ίπιρίΌΟΕβΙε.
5ο ίΕΓ 35 \νε 03η Ιεΐΐ,λν^5 ^η ΟΓΐΗοάοχ ΟΕΐΙιοϋο, 3ηο1 ίΗε ςιιεδίίοη οίίΗε ΕΐιΐΗοΓδΗΐρ
οί 1929 03η οε οϋδειίδβεά \νίΐΗοαΙ τείεΓοηοε Ιο 5υοΗ αοηδί<3εΓΕΐίοη5.
Αδ Ε ΓΠΕίΙεΓ οί ίαοί, ίΗε ίηΙεΓεδΙ οΓ ίΗε ΙεΙΐεΓβ άοεβ ηοΐ άερεηό ιιροη ίΗε

ίο'εηΐίΐχ οΓ ίΗε Γεοίρίεηΐ ουί ιιροη ΐΗεΪΓ οΗ3ΓΕθΙεΓ. ΟΗΓίίΙΪΕη Ιεΐΐεΐ'δ ΕΓε ί>γ ΐΗίδ Ιϊπιε

ηυηιεΓοιίδ,4 οιιΐ ίΗε ρΓεδεηΙ οοΐΐεοΐίοη ΗΕ« Ε κρεαΪ3ΐ νΕίυε ΗεοΕίικε ί
ΐ

ΓΓΟΠΊ 3 ϋίη§1ε 3ΓθΗίνε 3ΠΟ* οεο3ΐΐ5ε, Εάοίτεδδεά Ιο ίΗε δΕΓηε ρει-ϊοη ΕΠ^ Ηε

&η ΕηοΗοπΙε οΓ Ηί^Η τεραΐΕΐίοη ΓΟΓ 53ηαΙίΙν, ΐΗεδε ΙεΙΙεΓδ ίΠυδίΓΕίε νίνϊ^ΐγ Εηο1 Εΐ

ΠΕΠΟ" ίΗε τοίε χνΗίοΗ ΙΗε Εδοείίοδ ρΐΕγεο1 ίη ΓοιίΓΐΗ-οεηΙιΐΓν Ε§νρΙ. Αδ

1 ΡΟΓ Ρ. Αιηΐι. 145 5εε ^Ηονβ, ρ. 44· Α8 ΐΗεΓβ ροΐηΐείΐ ουι, ιΗεΓΟ αι-ε ηο
ηίΙδ ίοΓ οοηηεοΐΐηβ ι1ι»ΐ ΙεΙιεΓ \νίιΗ ιΗβ ρΓεβεηΐ βεπεβ.

3 ΤΗε οηΐ^ εχοεριϊοη ίβ 'Α^οΟν (1925, 19), ^'ΗίοΗ ηιί§Ιη Η»νε δοηηε ΐΓηροΠαηοο, βιιΙ ϊι

άδ ϊΐοηε, Άΐιά ίΗε Γβ&άίη^ ί
δ

νςτγ <1ου5ΐίιι1.

* Νο αΓβΐιπιεηΐ α»η Ηε ίουη<3«1 οη ιΗε οοηΐεηΐβ οί ίΗε ΙεΐΐεΓδ. Οηΐν οηβ ενεη οί ΐηε
Μείειΐαη ΙεΐΐεΓβ &πά οηε οοηίΓαοΙ τείεΓ ίο ΗΪΒίΟΓΪοίΐΙ ενεηΐδ, αηςί ΐΗο ΡίίρΗηυΐίυδ ΙεΙΙεΓδ »Γβ
ηοΐ οί Ά οΗαΓαοΐεΓ ίο οοηίαίη ζηγ αΐΐυδίοηβ ίο 8ΐκΗ πιαΙίεΓδ. ΌοοίΓΐηίΐΙΙ)· ΐηεΓε ί

κ

ηοίΗίη^ ίο
ΐηάϊοίΐΐε Μείεΐϊίΐη ΟΓ Ο&ΐηοΐϊο 5}·ηηρΕΐΗίεδ ϊη είΐΗεΓ δει. Ιηάεεά ΐΗε Μείεΐίίΐηδ, ιΗου§1ι αΙΠεά

\νΐιΗ ΐηε Απαηδ 3η<1 ρορυ!»Γΐ}· οίΐεη οοηίυδε(1 νίιΗ ΐΗεπι (δεε &&ονε, ρ. 41), «'επε οπςίηαΐΐ^
υ1ΐΓ3-θΓΐηο(1οχ αηά ρΓοΗαΗΙ^ ηενεΓ ίηΐΐ^ ηεΐά ιΗε κρεαίβοαίΐχ ΑΓΪΕΠ όο^Γηδϊ. Ηεηοε ηο Ηεΐρ
οηη Ηε εχρεαίεά ϊη ΐΗίδ ρ3Γΐίοϋΐ£ΐΓ.

4 5εβ Ο. ΟΗεάίηϊ, ϊεί/ίη ίη'ί/ιαηί, \\·ΗεΓ€ ίΗε ΟΗΓίΒΐϊαη ΙεΙΙεΓδ οη ρ&ρχπίδ οί ΙΗε ΐΗΐη!
&ηά Ιοιπίΐι οεηΐυπεδ »Γε οοΐΐεοΐεά.
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Υβίεπ» ρυίδ ίί (1926, 9-1 1)
'
οχ Εδοείϊο* 3ηά άενοΐεεδ Γενεΐαΐΐοπί &Γε ιτΐίΐηΐίεδίεο'

'
;

50 Ιο Εδοείίοδ, ίο ΡΕρΗηιιΙϊυδ 3ΐηοη£ οίΗεΓδ, ίΗοδε ϊη ΙΐΌΐιοΙε, ίΐίϊΐϊοΐεό! 07 δίο^-

δ, οχ ιηΐδίοΓίιιηε ΟΓ ίΗε ;ιΐι ;ιο!-> οί εηοιηϊεβ, ΟΓ οχ ΐΗε οοηδαοιίδηεβδ οΓ ίΗείΓ ο\νη

δϊηίυΐηεδδ, ίιιπιεά! ΓΟΓ Ηεΐρ ζηά ϊηίεΓοεδδίοη. Μ&ηχ οί οοιίΓδε ΓεδΟΓίεα! ίο ίΗε Ηοΐχ
τη&η Ίη ρεΓδοη ; ίΗοβε \νΗο οοαίά ηοί άο ΐΗπί &ρρε&1εά ίο Ηίηι ί>γ 1είίεΓ5, ϋ^ε ίΗε

\νπΙεΓ5 οί ίΗε ρΓεδεηί δεπ'εδ. Αηά βο ίΗεδε ΙείίβΓδ, Ιοη^-λνίηάεο1 £5 ίΐιεγ ατέ, οίίεη

ο1οΐΗΐη§ Ε 5ΓΠΕ11 Γηο<ϋειΐΓη οί ηηε^ηίη^ ϊη & οίουά οί \νοΓ(ΐ5, Ηανε α νεπγ οοηβϊάεΓ-
Ηοίε \νοΓίΗ ίθΓ ίΗε κίυίΐεηΐ οί ΟΗπδίίαη ΗίδίοΓχ Ηη<3 οί ίοοϊπΐ ΠΓε ϊη ίΗε ίοιίΓίΗ

εεηίιΐΓ/.
ΤΗε ΙείίεΓδ \νεΓε ίοΐάεά υρ \νΗεη τεοείνεά, ουί ϊί ϊδ αειΐαίη ίΗ»ί Λεχ Ιιαθ

ρΓενίουδΙχ οεεη υηίοΐάεά ί>γ ΙΗε ίϊηάεΓδ ; Ηεηοε, ίΗου§Η ΐΗβ αοίπ^Ι 5ΐ3ίε &ί ίΗε

πιοιηεηΐ οί ^οςυίδΐίίοη ίδ 3οιηε ςιιίάε ίο ίΗε πιείΐιοάδ οΓ ίοΐόίη^ Εάορίεο1, ϊί (Ιοεδ

ηοί χΗνα^δ ^ίΓοΓά δεουπε ενΐάεηςε.

ΡΑΡΥΚυδ 1923.—ΜίάΌΊε οί ίΗε ΡουΓίΗ Οεηΐιιπγ.

Ιην. Νο. 2491· ζ8·ζ χ ίο επί.

',
·

ΐπίι« .
1 ΐη 1922. Ραΐ€ ραρ}·ηΐ5, 6αΐ νίιΐι ρ^ιοΗβδ οί (ΙίΐΓίνβΓ 1)Γθ\νη. \Υοπη-βϊΐ€η ϊη

\νπΐΐβη ϊη α {&\τ-5ίζεά, νετγ οΙεαΓ, ίΐηά (ζιτ\γ κξΐύ&τ ουΓβΐνε Ηαηά, »1οη^ ιΗβ Λ5Γ68,
ϊη Γ3.Λ6Γ ραΐβ ΐηΐί. Ροΐάβά ΐτοτη π§Ηΐ ίο ΙβΓΐ, οηοβ ίποπι ΙεΓΐ ίο τϊ^Ηΐ, από ιΗβη οηοε ίΓΟίη

ιορ Ιο 1)οΙιοπι.

ΑΗ ροΐηΐεά ουί οείονν (1929, ιηΐΓ.), 3η Αιηιηοηϊυϊ, ννΗο \ν&δ & οΐδΗορ ΑΠΟ Ά

ίπεηά οί 5ί. ΑΐΗ&η&δίυδ, ίδ πιεηίϊοηεά ϊη ίΗε \νοΓΐίδ οί ίΗε 1&11ει·, Βυί ίΗε ηαιηε
\νβ3 ί&Γ ίοο οοιηιηοη ίοΓ &ηγ ΐόεηΐΐίΐαΗίϊοη ίο οε ενεη ρΓοοαοΙε. ΤΗεΓε λνίΐδ, ίοπ

εχΗπιρΙε, αη Αΐεχαηάπ&η ρΓεβοχίεΓ οίίΗε ηΕΐηε (ΑίΗαη., Αροΐ. €. ΑΓ., 73)> »1δο &
Μείείϊ&η οϊδΗορ οί Όίοβροϋδ (ορ. αι., 71), »η<1 βη^ΙΙ/ Ά ννεΐΐ-ίαιοννη 3.ηοΗοΓΪίε, ίοΓ

ννΗοπι δεε Ηϊϋ. Εαιιε., χϊ (Βαίίει-, ϋ, ρρ. 32, 191)· Βυ1 ί*10 νπίβΓ οί 1928 ϊδ ςυίίε
Εδ Ηΐίεΐχ ίο Η^νε οεεη 3

. ΠΙΕΠ υη!<ηο\νη ίο ίαιηε 3δ &ηγ οί ΙΗε ρεΓβοηκ ο&ΙΙεά
Αηηιτιοηΐιΐδ ννΗο οοουΓ ΐη ίΗε Γεοοί'άδ οί ίΗε ίοιίΓίΗ αεηίυΓχ.
ΤΗε ο^εοί οί ίΗε ΙείίεΓ \ν&δ ρ&Λΐχ ίο τεςυεδί ίΗε ρΓΕχεΓδ οί ΡαρΗηιιίίυδ, ίΗε

ΛνπίίεΓ οείη^ ρεΛ&ρδ ίη δοπιε άίίίειιΐΐγ, ίΗου^Η ίΗίδ ί
δ ηοί Ά ηεοεδδ^Γχ ίηίεΓεηοε

ΓΓΟΠΙ 11. Ι3-15' αη<^ Ρ^τί\γ ίο τεροΓί Ε πιεείϊη§[ \νίΐΗ Λ οοπιηιοη ίι-ΐεπά. Οτ&τητηΆΓ
ζηά ΟΓΐΗο^Γ^ρΗχ 3Γε οοηιρΕΓ&ΙΐνεΙχ ξοοό ζηά ΊηάΊοΆίε Ά πΐ£ΐη οί δοαιε εο*υς&ίΐοη.

Τω άγαπητω και θεοσΐβ«τ-

τάτω και θεοφιλή και (νλο-

γημίνω πατρι Ϊ1αττνουθ\ί\<ύ

Αμμώνιος ΐν κυρί<ρ

$ θΐω -χαίρίΐν.

Οιδα μεν ά(1 ότι 8ια των αγί
ων σον (ύχων σωθήσομΐ
άπο παντός πιρατηρίου τον

διαβόλου καΐ άπο πάσης ΐπι-

ιο βονλίας ανθρώπων, και
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νυν παρακαλώ όπως

μνημον(ύστ;ς μου ΐν τ?Γ

άγίαΐί εϋχΐς σον μ(τα γαρ
τον θΐον ή σωτηρία μου

15 <? συ. Ά[π]ήντησίν πρ[ο]ς /*.(
ό άδ(λφος ημών [? Δί8}νμο[ς},

και καθός μοι (ΐπας πίρι
του πράγματος απήντησα

προς αΰτ[ό}ν. Έρρώσθαί σ[(] (ΰχομΐ
2ο πολλοίς χρόνοις,

γλνκύτατΐ πάτ(ρ·
ό θ(ί>ς της (ΐρήνης

διαφνλάξι σ( ίπι μή-
κιστον χρόνον.

ΑαΌ"Γ635 οη ΐΗε νεΓβο :

25 ·+· Τ[ψ\ ^[ν]β(ω ^ΎαΐΓΤΙΤ^? τα-τρί Παπΐ'ο[υ]θί'ο

2. 1. 6(οφίλιι. 7· \. σαθήσομαι. 8. 1. παρατηρίου. 12. 1. ταΐι. 13.

Ι7· 1· καθώι. Ι ρ. 1. ίΐ \"(ι,ιι. 23·
;- διαφύλαξη.

' Το Ιΐιο 1>ε1ονε<3ΕΠΟ ΠΙΟΒΙ ρϊουβ ζηά άεζΐ ίο Οοά 3η<3 1>1ε55€<1ίζύιετ Ραρηυ-
δ, ΑιτίΓηοηιΊΐδ ^ι·εείϊη^ ίη ΐΗε Ί^οτό Οοά. Ι Ηΐ\ν·3.γ5 1<ηο\ν ίΗ^ί ί>γ γοντ Ηοΐγ
Ι δΐι&ΐΐ Βε κπνεά ΓΓΟΠΙ ενεΓγ ΙεπιρίΕΐίοη οίΐΗο ϋενϋ ΕΠΟ ΓΓΟΙΠ ενεΓγ οοη-
οΓ ιηεη, ζηά ηο\ν Ι ΐ3ε§[ γόη ίο ΓεπιειηβεΓ πιε ΐη γουτ \\ο\γ ρτζγετΒ ; ίοτ

Οο<3 γο\ι 3Γε τηγ 5ΕΐνΕΐΐοη. ΟΙΙΓ ΒΓΟΙΙιεΓ ϋϊ^^πιυΒ ΟΕΐηε ίο κεε ιηε, αηά
Ι πιεί Ηϊιη Άποτάίη% ίο γουΓ ΐηδίΓυοΙίοηΒ ίη ΐΗε πίΕΐίεπ Ι ρΓΕ^ ΓΟΓ γοντ Ηε&ΙΐΗ
ΓΟΓ ΓΠΕηχ γεΕΓβ, πιοδί δννεεί ΓΕίΗεΓ ; ΓΠΕγ Λε Οοά οΓ ρεΕοε ρΓεβεΓνε χοιι ΓΟΓ &
1εη£ΐΗ οΓ Ιϊηιε.' (ΑϋάΓεδΗεά)

' Το τηγ Ιοτό ίΗο οείονεά ίΕΐΗει·

2. ΡΟΓ θ(οφι\(ιΐ) οΓ. 1Θ27, 2; ίοΓ ινλογημίνφ Ρ. Απι}ι. ϋ, 145 (= ΟΗεόίηϊ 41), ι
ό. οίδο μί» : ο6Γ(&ίη1}' ίο Ι» άίνίιίεά βο ταιΗεΓ (Ηβη ,,ϊ,,ι/κι· : ιΐιβ μίν ίβ 3ηδ«·€Γβ(1 1>γκαί

νυν ίη 1. ίο Γ.
8. πιρατηρίον : ιΗε 8βη$β

'
Ιεπιρΐ3ΐίοη

'
Ϊ8 ρεπίιαρδ ηε«·.

16. [Δίί]ΐί/ιο[Γ] : Λβ ο 1οο1($ ΓίΐΐΗβΓ ϋΐεβ «, εο Λ»1 [Σ Ιι/μ^ωκ] λν·3δ αί βΓ8ΐ τε&ά, 5υΙ ΐΗε
κρίΐοε ΐδ ]&τξε ΓΟΓ σ &ηά δΐηαΐΐ ΓΟΓ ων, ζηά ο ίδ ςυΐΐε ροδδΐώε.

8ενεΓ£ΐ1 ρεορίε οΓ ΐΗβ ηδίηβ

Όΐά^ιηυδ 3Γβ 1ίηο\νη &1 ΐΗϊδ ρεΓΪο(ί. ΤΗε ιηοδί επήηεηΐ λν3δ ΐΗβ Ηβαά οΓ ΐΗβ οδΙεοΗείΐοαΙ
«οΗοο! οΓ Α1βχ3η<ΐΓΪ3, ΓΟΓ ννΗοπι δεε, ε. ξ., λ\'. διηίϋΗ »η(1 Η. νΥαοε, Ώκΐ. ο/ ΟΑη'ϊί.
βίΟξΓ., ί.ν.
18. απήντησα : ιΗε ννοΓΐ! τΐ%\ι\Άΐ]γ ηιι·ΛΠ8

'
ξο Ιο πιεεί ', 3Π(1 δο οοπιεδ ίο ηιεαη Ιΐιϋβ

πιοΓε ΐΗαη ' #ο
'
(οΓ., ε. ξ., 1918, 6) ; ϊΐ Ηαβ 3ΐκο ΓΓεςυεηι1}' ΐΗβ δεηβε οΓ

'
αρρε&Γ ', εβρεοίαΐΐ^

ίη ;ι εοιίΓΐ οΓ Ιαλν. δϊηεε, ηονενεΓ, ιΗε \νπΐεΓ Η»8 ]ϋίΐΐ 8ηϊ<1ΐΗαι 8}·ιηεοη ^απιί ίο ιηεεί (ΟΓ πιει)
Ηϊιη ΐΗεΓβ ίδ ηο ροίηΐ ίη 8Εΐ)Ηη£ ΐηαΐ Ηε ινοιΐ ίο ιηεεί (ΟΓ πιει) 8}'ηιεοη ; πιοΓεονεΓ π»ρ! τοΟ
πράγματοΐ, ',Ιιηπ^Ιι ΪΙ ΠΟ (Ιουΐΐΐ ;ιι 1ιι.ιΐΐ;. §;θεδ \νίΐη βΐπαί, Πΐυδί Η»νε ΓεΓεΓεηοε ΙΟ ΐΗε άπάντησίί.
Ηεηοε ' αηδ\νβΓ

'
δεεπιβ Λε οοιτεοί βεηβε ; ΟΓ ροδδίοΐ^ ηοίΗϊη^ ηιοΓε ΐη»η

'
ηε^οΐϊαίε «ϊΐΐι '.' Μεΐ ' ΓερΓοΰυοεδ Λβ απιοί^ιιίΐ^ οΓ ιηε ΟΓεεΚ.

19 & Τηίδ δυϋδεΓΪρΐίοη ίδ αίπιοδί οεΠΕίηΙ^ ίη ιΗε βαπιε ηαηά 38 Λβ ΙεΐΐεΓ, ννηΐοΗ ίδ

ηο!ο§ΓαρΗ.
25. Ιΐ ίδ ηοΐ ΙΓ-.ΙΙ ιΐ αϊ ΐΗίδ ρεπού Ιο Ιιε§ίη 3η 3άάΓεδδ ν, ,ι1>α εΓΟδδ ΟΓ εΗπδηι (ιηε
ίηβίαηεε ίη ΟΗεάίηί'ίβ ηο. 43> 41η~5ιη οεηΐ.) ; ουί ιΗε ίίΓδΙ νίβίοίε
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Βε τ. ΑϊιεΓ Παπι/ουθίω ΆΚ ΐΓαοβδ οί ϊη^, λνΙιίςΗ εχίεηά αβονε ΐηίδ Ιίηο αη<1ρι·<Λ>Ά\Αγ
ίοπηειΐ αη οπιαιηεηΐ&Ι β^ιίΓε ΓηαΓΐίίη§; Λε ρΐαοε \ν·1ιεΓε ΐΗε 8ϋπη£ ΟΓ βΐ>Γεδ ρ&85β(1 τοαηά ΐηε
Γοΐάεά ΙεΙΙβΓ. Τηε ΐορ ροΓίίοη οη ΐΐιε τ'ΐξίιί 1οο1« Ιίΐίε Ιηε οηπΒΐη ($). Οη £ηε εχίΓειηε π^ηΐ
ατβ ΓιΐΓΐηβΓ ΐΓ&οβ3 οί ΐηίί, αη<3π(αρά) &\ι\ά 1)β τε&ά, Ιιυΐ ΐΗβΓβ 15 ηοΐ ΓΟΟΓΠ ΓΟΓ Αμμωνίου, &ηά
ρτούΜγ ΐΗεδε ΐΓ&οεβ 3Γε ρ&ΓΕ οί αηοΐΙιεΓ ιΠα- 1.ιπ; ςοπ·ε8ροη<ϋη£ ίο Λε ΒΓΒΙ ; οΓ. 1818,
2ΐ-2, η.

Παπνο[ΐ)]Λ'α>: ρβΓΗ^ρδ παπνυθκα \ν&8

ΡΑΡΥκυδ 1Θ24.— Μΐ<3ο1ΐ6 οΓ ΐΗε ΡουηΗ

Ιην. Νο. 2492. 28-5x12 επί.

Ααςυϊπεά ίη 1922. Κεοΐάίδΐι ΟΓθ\νη ραρ^τυβ. 5οπιβ\νΙια[ \νοΓΓη-εαΐεη ίη ιΗβ ίο!<35. Αι
ίοοΐ οί ιΗε ΙεΙίεΓ 10-5 οηι. οΓ 5Ιαη1ι ραρ^ηίδ. \νήΙΐβη ϊη Ά ιηείϋιιηι-δίζεά \νε11-ΓθΓηιε<Ι
ουΓδίνβ Υιζηά οί οίβοίαΐ Ινρε, α!οη§ ΐΗε ίϊΙ)Γεδ, ίη ϊ>1αα1ίίηΐί ; ΐΗε δίαΐΐδοπρίίοη ίη

α.τ&ρίά δίορΐη^ οιΐΓβίνε, ραΐερ ίηΐς. Ρο1<ίεά ΓΓΟΠΙ τί^ηΐ Ιο Ιείι αηά Ιηεη οηοε ΓΓΟΓΠ Ιορ ίο οοΐίοπι.
ΓΈιοδϊηηίΙε : Ρΐ3ΐε IV.

ΡΟΓ ΐΐιε ρο55ΪΙ)1ε ίάοηΐϊΐ^ οί ΐΗο λ\τίΐεΓ οί ΐΗίδ Ιίίΐεπ 86ε ίΐΒονε, ρ. ιοο. ΤΗε
ΙεΙΙβΓ, νπΐΐεη ί>γ Ά δεοΓεΙ&Γχ, ϊδ 1>ΓΪοΓ&ηά οιΐΒΐηεδδΗΙίε, ζηά ίτεεΓ Ιη&η υ5ΐΐ£ΐ1 ίποπι

τΐιε 5ΐΓυοΙυΓε οί ΐΗε 5εηΙεηοε5 5ηο\ν5 δοπιε δεηδε οί δίχίε. Ιί Ϊ5
ΐΗε \νΓΪΙεΓ \ν&5 Ε ΙΪΙΒΠ οί εάυοΕίΐοη ζηά 5ίζηά\ηξ, Άΐ\ά ΐΗε ρπο-
ννίίΐι ίΗε 1<ηο\νη ρτα€εεε οί Αυ£υ5ίΕΐηηίο?ι Ϊ5 ΓαίΗγ ρΓοοαοΙε.

Τω άγαπητω πατρι άπα Παπνονθίω

Αΰσόνιος.

Μίμνημίνος των εντολών της σήί

θ(οσ·(βίας μ(Τ(π(μψάμηι> ^Ω,ρον τον

άττο Φι\ονίκον και υπέμνησα αυτόν,

Γάλλον δ( ήξίωσα ίν άπασι ύπομνήσαί μ(
ϊν' ίν τοις [δυ\νατοίς την παρ ΐμοΰ σπονδήν

[ΐ]να δε και ϊπι τοντ[ο]ν και ΐπι πάντων

παρακαλώ τα μεγάλα. Μίμνησο δί

ίο μου ϊν τ[αΐ]ς άγίαις σον (ΰχαΐς. (2ηά ΙΐΕπά) Έρρωμίνον σ(

και (ύχόμΐνον νπ(ρ ημών
ό θ(ος διαφύλαξη, άγαπη-

τΐ πάτΐρ.
Α(1(3Γε55 οη νεΓβο :

(Ι8ΐ Ιι,ιηι 5 Τω άγαπητω πατρι άπα Παπνουθ(ίω)

15 Ανσόνιος.

1. 1. θιο(Τ(βιίαι. 5· νπιμνησα. 6. ϋπομνησαι. "]
. "α>.

' Το ΙΗε 1>ε1ονε(1 ίαίΗεΓ Αρ& Ρίίρηιιΐηίιΐδ, Αιΐ5οηίιΐ5. Κεπιεηιΐϊεπηβ
ίη]υηοΐίοη3 οί γο\ιτ ρ'κίγ Ι $εηΙ ίθΓ Ηοηΐδ οί ΡΗϋοηΐοοιι &ηά ίηβίπιαίεά ηϊπι,
ΟΕΐΙυΒ Ι τεςυεδίεά ίο §ϊνβ ηιε ΗΪ5 ίηδίπιαίίοηδ ϊη Ε!! ΐΗίη§5, ΙπΕί 5ο ίΕΓ Ε8 ροδδϊΒΙε

Ι τΐ\3.γ 8Ηο\ν τηγ ζεΕί. Ι βε§ γου εΕπηεδΐΙγ Ιο §ϊνε πιε γοιιι- οΓοΙεΓΒ ΐη ίΗίδ Εηά ίη
Ε!! ΐΗϊη^δ. ΚοπιεπιοεΓ πιε ΐη γο\ιτ 1\ο\γ ρτ3.γετ5.' (δίςηεά)

'

ΜΕ^ Οοά ρπεδεπνε

γόη ίη ΗεΕίΐη Εη<3 ρΓΕγίη^ οη ουτ ΒεηΕίί, οείονεά ίΕίΗεΓ.' (ΑάςΙτεΗδεςΙ)

' Το ΙΗε
Βείονεά ίαίΗεΓ Αρα ΡΕρηαίηίαΒ, Αυδοηϊυδ.'



ιο6 ΤΗΕ €ΟΚΚΕ5ΡΟΝΏΕΝ€Ε ΟΓ ΡΑΡΗΝυΤίυΞ [1924]

5· Φίλονίκον : ΐηε ικιηιι· οοουΓδ ϊη ΐηε Ηεπηοροΐίΐε ηοπιε, ΙΜΙΙ οηΐ^ οηαε (Ρ. Κ.}Ί. ϋ,
2θ6, 37)» νΙιεΓβω 3 νΐΐΐίβε οί ωό ηίίπιε ϊη ΐηβ ΗεΓ^οΙβοροϋΐβ ηοιηβ (Οοίΐε ΙορίΓεΙψ') ίδ
ηιεηιίοηεά ηοΐ ίηίτεφαεηΐΐ/, ε.£. 8Β. 2246 ; Ρ. Ηίο., ρ. Β ; 8ΐικ1. Ραΐ., χχ, 32, 8 ; 52, 15 >'
ΙΙ7> 5ί Οχ/, νί, 965; &ο· Ιη Ρ. Ρείηε ϊϋ, 99> ΙΟ> '7> 28, «ΉβΓβ ηο ηοπιε ίδ ιηεηΐίοηβά,
ΐηε ΓβΓεΓεηοε πι^ν ρΐΌοαοΙ^ 5ε ίο ΐηίδ ΗεΓίοΙεοροΙίιε νϋΐ^ε ΓαΐηεΓ ιΗαη Ιο οηε, οίπεπνίβε
υη!ίηο\νη, ϊη ΐΐιε ΑΓβίηοίΙε ηοπιε, αβ ΟΓεηίεΙΙ ζηά Ηαηΐ ροίηΐ ουί (Ρ. Τεο[. ϋ, ρ. 4°7)·
[φιλ]οι>«κύ>νϊη 8ίΐίά. Ραΐ., χχ, Τ, 12 (ΑΓ$ίηοϊιε ηοηιε) Ϊ3 ηοΐ νεΓ/ 8ΐΓοη^ ενίάεηοε οη Λβ
οΐΙιεΓ 8Ϊ(ίε, Ο8 Ιβε εηάϊη^ Ϊ8 άΐίΓεΓεηΐ αηά ιΗε 6Γ51 ΐΗΓεε Ιεΐΐεΐδ »Γε δυρρϋεά \>γΛε εάϊΙΟΓ.
ΟαΓ Φ»λοι/ίκου ίδ ρεΛαρδ πιοβΐ ΙίΚεΙ)" Ιο οε ΐΗίΐΐ ίη Λε ΗεΓ3θ1εοροϋΐε ηοπιε, ουί ΐΗε Γιιοί (1οβ3
ηοΐ %κ3.ύγ Ηεΐρ ίο άείεπηίηε ΐΗε ρΓονεηαηαβ οΓ ΐΗε ΡδρηυΛϊιΐδ οοΓΓεδροηάεηοε.
νπίμνησα : ΐΐιβ οοηΐεχΐ δΗο»8 ΐΗΜ νκομνήσαί μι ίη 1. 6 Ϊ8 υδεά ίη ΐΐιε δεηδο

' ΐεΐΐ ηιε οΓ
αην δεπνίοε Ι οαη άο Ηΐητι ', αη<1 Ά 8θΐηε\νΗ£ΐ δϊιηΐΙίΐΓ βεηδβ ίδ ρΐΌοαβΙε Ηεπε. ' Ιηδίηιοί ' ίδ
ρεΓΗ&ρδ 3.δ ξοοά 3. τεη(1επη<* αβ αη}'.

ΡΑΡΥΚυδ 1925.—Μιάάΐε οΓ ΐΗε ΡουιΊΗ Οεηΐυι-^.

Ιην. Νο. 2493· 29·2 Χ 18-5 οπι.

ΑοςαίΓεά ίη 1922. Ρ3ρ}·ηΐδ πιοδϋ/ ΙίςΗιίδΗ θΓθ\νη, ουί δΐδίηεά ίο α τεόάίδΗ οοΙουΓ ΐη ΐΗε
πιΐάϋΐε οΓ ΐΗε τεοΐο αηά οη ΐηε π§ηΐ οΓ ΐΗβ νεπβο. ΤΗε ΙεΓΐ ηαΙΓ (πεοΐο) ίδ νετγ ΓΓ»§ιηεηΐαΓ}· ;
5οΐΗ Ηαΐνεβ \νοΓΠΐ-ε3ΐεη ίη ρΐ&εεδ. \νηΐΐεη ίη α Γ^ΪΓΐ^ ΙαΓ^ε, υρΓί§ηί, τε^ηΙαΓ, ηΐΗεΓ δςαίΐΓβ
ιπΐι : Ί Η^ηά, α!οη§ ιηε βοΓεβ, ίη οΙαεΚ ίηΐί οΓ 3. ^ΓεχίδΗ ιίη^ε ; ΐηε δυοδεπρίίοη ίη α δηιαΙΙεΓ,
ΟΓΐηιρεϋ, ϊίορίηβ:, αηά νεΓ7 ουΓδίνε Ηαηό. Ρο1(1ε(1 ίτοηι π§η(: Ιο ΙεΛ ϋηά ΐηεη οηοε ΓΓΟΠΙ Ιορ
ίο οοιίοπι.

ΤΗε ΓεΗ(1ίη§ οΓ ΐΗε η.-πιιυ (2.ρρ<ίτεηί\γ ΗϊΐΗεΓίο υηΓεοοΓάεά) ίη 1. 2 Ϊ5 ηοΐ

ε οη&Γ3.οΙεΓ5 Ιοοίί Γηο5<; 1ϊ1<ε ΡΪ3ηϊϋ5. ΤΗε ΙεΙΙεΓ \ν35 \νπΙΙεη ϊ>γ &η
δίδ, %νΗο \νιχ>1ε 3. ξοοά, \ί ΓΕίΗεΓ 3ΐΐ(Γ 3.η(3 Γοπη»!, Ιι.ιικ 1. Ιιυΐ Ηε «3.8 θ3Γε!ε55,

&ηά ςίνεη Ιο οωΪ55ΐοη5 ΟΓ ιιηηεοε.-ίδΕΓγ ίηδεΓίϊοηβ οΓ ΙεΙΙεΓδ. Μυ1ί1&1ΐοη

ροΓίϊοηδ οΓ ΐΗε ΙεΙΙεΓ οΙίΒουΓε, 1>υΙ ΐΐ οοηΐΕΪηεά Πΐΐΐε 5ιιί ^Γεείϊη^δ 3ηο1 »

ΓΟΓ ΡΒρΗηυΐίυβ'δ ρΓ3^επδ ; ΐΗε ννπΙεΓ ν\·3.<;ενι'άεηΐΐγ ϊη ΒΟΓηε

Τω ποθινοτ\άτ<ι) (]·π·ιστήμης νπίρβάλλοντι
άπα Παπνο[υτί(ΰ\ ΤΙιάνιος ΐν κ{υρίω) θ(ΐ)ω χαίρειν.

Ενκαιρηθΐίς τον [συ]»'Τί[ί]ΐ'(οί')Γθί πρόί την θΐοσί-

βειάν σον αν α[γ καΐ^ον ή[γ]η<τάμην προσαγο-

5 ρΐνσαι την (νλά[βΐΐα\ί> σο[ν] δια γραμμάτων, ιν-

χόμίνος τω Χ[(ριστ)ω κα]ί ανταΐί 0\Ιτ(σ·{(σ}ίν σ« πί-

ριτττνξασθαί {σ«} κ[α]τα£[ι}(οθήναί μ(· ΐτι γαρ τω

πνΐύματί σ« ί£Γ?1·]ί.ίπ[·], καθ' ΐκάστην ί« προσ-

αγ[. ..]...[...].[.. .]σκα> παρακαλώ δι την
ίο άγ\ιότητά σον ΐνα κ]ατ[α]£ιώσΐ)5 (ΰξασθαι

[ύπζρ των αμαρτιών μον ϊνα ο\ θ(()οί ρύσηταί μ( ϊκ

[των και ΐκ των] αναγκών των ίπι-

κιμί[νων μοι. Πρόσ]ιιπ[(] τους άδΐλφονς

παρ' ή[μων ? ]»ι> πρόσΐΐπΐ παρ *μ(ο}ν

15 νπϊρ [ ] Τ$?\ θρεντοΰ Αθανασί

ου Εύ[ \ίοσι>ι- και αυτοί γαρ τώ(ν)

άγαπώντων τ[ην] θ(ο[σ]ίβΐΐάν σον τνγχάνι.

Έγω Άθανάσιο\ν προ]σαγ[ο][)(ύω τον κνριόν
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μου και Εΰσίβ[ι]ο[ι> κ]αι 'Αρηονν και πάντας

2Ο τους ά8[(λφονί τονς 6ντας ?] παρά ττ) άγιότητί
σου. Προσσΐρ . . . [...... ] . υμάς και [ο] άδίλφος
αυτόν Δωρόθεος. (ιηά ΠΗηό!) Έρραχτθαί [σ]ε ΐν κ(νρί}ω πολλοίς (ΰχομαι

χρόνου, κύριί μον ποθινοτατΐ.

•Αάάτε55 οη Ιηε νεί'βο :

(151 1ΐ3Π(1) Τω άγαπητω άδελφω [μ]ον [ί>1αη& ? Πα]πΐΌντίω άναγωρητΐ)

25 ΑΦί'ί

Ι. 1. ποθανοτάτω. (]ιτιστ;ιΐίη! : Μϋηε. 2. κω θω. 3· Α ΙβΙΙεΓ Π35 βεεη
ΕΟΟνε ΐΗε ο οί συντιιντοί ; ββε ηοΐε. 6. χ[ω. 11. 6α. ι^ίΛ.ϊτηκΐΐμίνων.

16. τω. Ι7· 1. τύγχανα. 2%. 1. ποθιίνοτατε. 2ζ. ]. μονή! (?
) ; δεε ΠΟΙΟ.

' Το ΐΗε πιοδί άεδίπεά, εχοείΐεηΐ ίη Ι^ηολνίεά^ε Αρα Ραρηυΐϊυδ, ΡίόΐηϊιΐΒ (?
)

ίη ΐΗε Ι^ΟΓά Οθ(3. Ρϊηάίη^ ορροΓίυηϊΙγ 1>γ ΐΗε ΓΠ3.η ννΐιο Ϊ5 βείΐίη^ ουί

Ιο γο\ιτ ρίεΐγ, Ι άεεηιε<1 ϊΐ ηεοε583Γγ Ιο «βίαίε γοντ ιϋδΟΓεΐϊοη ίη α Ιεΐίει·,
Ιο €Ηπ5ί Ιη&ί Ι πΐΆγ Βε Γουηά ννοΓίΗ/ Ιο επη^Γαοε γο\ι Ά\ΒΟ \νίΐΗ πι
ΓΟΓ ενεη ηονν ίη βρΐπΐ [Ι οαη δ^ΐυΐε >ΌΙΙ], ουί ενειγ άζγ Ι ... 3.ηά εηίΓεαΙ γοιιτ
ηο1ϊηε55 Ιο νουοΗδειίε Ιο ρΓαγ ΓΟΓ π\γ δίηβ, ΙΗ3.1 Οοά! πΐ3.γ άεΐίνεπ πιε Γποηι . . . Άΐΐά

ΓΓΟΓΠ Ιηε όίίϊΐουΐΐίεδ \\·ΗίοΗ οεδεί πιε. Οπεεΐ ίΗε ΟΓδίΗπεη ΓΓΟΠΙ υδ . . . §Γεεί ΓΓΟΓΠ
πιε . . . οη οεηαΐί οί . . . Ιηε δΐ&νε οί ΑΛαπΕκίχΐδ Ευ . . . ; ΓΟΓ ηε Ιοο ΪΒ οί Ιηεηιΐη&1
Ιονε γουτ ρίείγ. Ι δαίιιΐε ΑΐΗ&ηαδίυΒ τηγ \θϊά Εηά Ειΐδεοίυδ Ηηά ΗπΓεουδ (?

)

Ά\\ Λε οΓείΙίΓεη ννΗο ΕΓε \νϊΐΗ γοητ Ηο1ϊηε55. . . . 3ηά ΗΪ5 οποίΗει-

[δ&ΐυΐε] χοιι.' (5ί§ηεά)

' Ι ρτζγ ΓΟΓ γο\ιτ ΗεαΗΗ ίη ίΗε Ι^ΟΓΟ! ηιαη^ ^εαΓδ, 017

'

(Αθάΐ'εδβεά)

' Το ΓΠ^ οείονεά ΟΓΟίΗεΓ ΡΕρηιιΙίιιβ, αηοΗοπίε . . .
οΓ Γηοη1<5.'

ι. (]πιστίιΐίη! : ιΐιε Γεαόίη^ βεεηΐδ ϋΐ^εΐ}, (1ιου§1ι ίτιιστήμηί ίκ ΗαΓάΙχ ιΗε \\ΌΓ(! \νε
εχρεοϋ. Εαοίι ΙεΐΐεΓ ΐ

δ

ρβΓΓοεΐΙ)' ροδδΛΙε, Άηά ιΗε δραεβ κυίΐδ, εχοερί ΐΗίΐΐ ί
ΐ ίδ

3ΐηρ1β ΓΟΓ τη. ΤΗε υβε οΓ ιΗε βεηίΐίνε \νΐΐΗ ύη-ί^άλλω 18ουΓίουβ, 1>υ[ο&η Ιι^ΓάΙν 1>εεβοιρεά,
£18Ι;Γ ίδ ηυϊΐε εεΓίαϊη.
2. Πιάηοί : ύικ ίδ ννΗίΐΐ ιηε ΐΓβοεδ δυ^εεί, 1>υι ΐΗε ηασιε ϋοεβ ηοΐ δεειη Ιο ΟΟΟΙΙΓ είβε-

\νΗεΓε, Άηά Λου§Η π ίδ ρκώειβίε ίΗε ΐ\νο Γοΐΐονϊη^ ΙεΙΙεΓδ &Γε Ιοο ίπιρεΓΓεοΕ ΓΟΓ Λτιγ
εοηβ<3εηΐ Γεβόΐη^.

3· [<τυ]ι>τ«[ί]ιΙ(οι<)ι·οι: δΐιονε ίΗε ο ί
δ α ΙεκεΓ (ΟΓ ΙεΐΙεΓβ), ίίρραΓεηΐΙ)· ΐη α
,

(ΙίβεΓεηΐ ηαηά.

Ιΐ (Ιοεδ ηοι δεειη ίο 1>ε ίΗε ιτηίδδίη^ ο», ν,-τοηςίγ ΐηδεπεά &ΓιεΓ τ. Τηαί σνντιίνοντο! λνΐδ
ίηΐεηίΐεά οαη Η&Γ<11)·οε <ύουΙ)Ιεά.

7 ίϊ. <« «τλ. : ΐΐιε δεηκε τεςαίΓεά ίδ
,

38 ΡΓΟΓ. Ηυηΐ ροίηΐδ ου(, δΟΓηείΗίη^ Ηΐίε

' Ι οαη κεε
γο\ι ίη ίΗε 8ρΪΓίΐ, ουί Ι λνΒ,ηΙ ίο §Γεεΐ γου (ΟΓ ΐιΐΐί \νίΐΗ }·οιι) ίη ρβΓδοη' (οΓ. 1Θ2Θ, 17-19)·
1)ΐιΐ ίΐ ΐδ (Ιίβϊουΐι ίο §εΐ ΐΗίδ. «στ,»] (!ί[ίι>] (Ηυηΐ) εΒ,ηηοΙ 1>ετο3.(1 ; ϋυΐ »η αρραπεπί ΐΓ&οε οί
ίη^ »ΓΐεΓ π, \νΗίοΗ ηιϊ^Ηι οε [Ηε Ιορ οΓ ι

,

δΐι^εδΕδ ίΗαΐ ''στ['] <;1π[ΐι>](ιΙιοη^Η [ΗεΓε ί
δ

δοαηΐχ
Γοοιη ΓΟΓ ι»

)

τη&γ Ηανε βεεη \νηΐΐεη. Ιη ιΗ&ι οίίδε σι πιιΐδΐ οε & πιεΓε δΐιρ οΓ ίΗε ρεη ΓΟΓ
σοι, ρεΓΗαρδ (Ιυε ίο ΐΐιε Γοΐίοχνίηβ ί. καθ" ί*άστην ί

δ

ρΓοο»ο1}'

'

άζϊΐγ

'

(υη(1εΓ8ίειη<3ίη§; ήμίραν),
Είδ Ηυηΐ δυ^βεδίδ, 6υΐ προσα>ορίΟ<ται ο»ηηο£ 1>ε τεοοηοίΐεά ΛνίιΗ ΐΗε ΐΓ^οεδ »ΛεΓ ίΗε βΓ8ΐ
Ιαειιηα; αη »ρρ£ΐΓεηΐ Ιίηε ονεΓ ίΗε Ιαδί 1\νο·1εΐΐεΓ8 ιΗεΓε δυ^βεδίδ α τιοπιιη χαβάνι, ρΓείεΓΣίοΙχ
6(()ώ. ϊτι ί

δ ηοΐ νεΓ^ δ&ΙίδΓαοιθΓ7 ; «τί νουΐά οε &η ε&δίεΓ Γε^άίη^.

1 1 . θ(()όί : ^οιιοίΓπΙ, 45 ίϊ ηοΐ θοϊ \νοιι!(1 οε εχρεεΙε(3, &ηά ΐΗεΓε ίδ ηο ΐΓ&οε οΓ ιΗε
υδυ»! Ιίηε ηιαΓίίίη^ οοηίΓαοΙίοη, οϋ£ ΐΗίδ \νοη1 δεεπίδ ίο 6ε τεςαΪΓεά ο^ ίηε αοηΐεχί. Τηε
δυρρίειηεηΐ ίη 1

.
1 2 Άηά αναγκών &Γε άυε Ιο ΡΓοΓ. Ηυη(.

13. η·ρο'σ];ιπ[ί] : ιΗε ΐΓΕαεδ δΐιίι [Ηί«, ουί ίΐ ίδ (Ιουοίίιιΐ ίη νίε\ν οΓ ίΗε οοοιίΓΓεηοε οΓ [Ηβ
\νοΓΟ ίη 1
.

14·

14- ΤΗβΓε ίδ α Ηηε [ΗΓου^Η <μυ, ρβΓΗαρδ 3,οοί<1εηΐ»1 ουί ροδδίοΐ}1 ίο άείείε ίι. Ιη [ηε
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€386 Η'ε Πΐίκηΐ Γβαά (6
.

ξ.) παρ Ύπ*ρ[ίχίαυ τϋν νί4»] το[ΰ] κτλ. Εύ[σί/3ίοι· (αί. Ι
.

19). Τηίδ

ίδ ΐΛΐΙΐίτ δυρροΓίεά Ην ιΗκ ιτίφίκιΐίυ ϊ'-/ώ ίη 1
.
1 8
, Βυΐ ]ωσο» ΐ
$ ΐΐιοη (ϋβϊειιΐΐ (ο 1η ίη.

15. θριπταϋ: ρηδΜτηΜγ 3
.

δίανε, &ηά ηίδ η&πιβ π\α.γ οβ ΐηβ Ευ- οί 1
. ιό; &ιιι ίΐ νηζγ

3.1&ΟΠ3νο οοοιίΓΓεά ίη ιηίβ Κηε (ΟΓ νικμ τη&γ 1>εΐηε οε£ίηηίη£ οΓ Λ ηαιηε ; εί. ρΓβνίοιιβ ηοΐβ)
&ηά «υ- Βε είΐηεΓ Λ 8εοοη<1 Π3Γηβ ΟΓ Ά νεΛ. ΤΗβ ΑΐΗαη38ΪΠ3 πιβαηΐ ιηβχ οε Ιηε \νπΐεΓ
οί 1Θ2Θ.
19 *]?« 'Α|?>)θϋκ: αια νεΓ^ (ΙουΒίΓϋΙ, 2Π(1 Λβ 8ραθ€ 18 ρβΓΓ13ρδ Γ3ΐΗβΓ ΐ3Γ§ε ΓΟΓ νκ ΟϊΛγ;

Ιιιιΐ ΐΓΐβ ο 18 οη α ρϊεοο οΓ ραρ>τυ3 άερεηάίη^ ΓΓΟΠΙ α 1\νΪ5ΐεά ήΙ)Γε, δο ΐΗ3ΐ Λβ 3ρ3εε. ίδ

8πΐ3ΐ1βΓ ΐΗαη ίι Ιοοίίδ, &ηά αια αΓε ρβΓΓεοΐΙ^ ροδδίΐιΐε Γε3<ϋη§;5. ΡΟΓ ΐΗβ ροβδΐΐιΐε 5Ϊ5ηϊβθ3ηοε
οΓ ΙΓΙΪΒ η3Γηβ βεε ρ. ΙΟ22.

2 Ι . ΑΥΗίΙΙ 5εεΠ13 Γ6ςυΐΓε<1 Ϊ8 προσαγορίίαι (Γθ11θ\νεά 1>γ 3 Π3ΐηε) ίμάι, Ιιαΐ προσαγορίύ<ι ί
δ

ςιιίΐε ΐιηροβδίΜε. προσσφ οουΐι! ρεΓΓΐ3ρδ 1>εκα,ά Βιιΐ σιρ κ ΗΙίεΙίεΓ. ΡΟΓ νμαί ίι ίδ ροδδίοΐβ
Ιο Γ63<1υμοτ, 1)ΐιΐ Δίδυμοι ί

δ
3ρρ3ΓεηΙΐ7 ουί οΓ ΐΗβ ςιιεδίίοη ; ιΐιε ΐΓ3οεβ ΙιεΓοΓε υ 8ΐι§;§εδΙ €

(β* ?
), Ιεβδ ρτόί>3.\Λγ »](Γ. ΙΓ ί« έ
ε κ&ά 3. η3ΐηε 03η ΓΐβΓάΙ^ Ηανε ρΓεοείΙεό, 3ηά ΐΐιε τείεΓεηοε

οΓ αΰτοϋ ίδ οββαιίΓε. Η3δ Λ η3Γπε Ιιεεη 3οαί<3εηΐ3ΐ1)' οηιΐΐιειΐ ?

24. ΤΗε ΐΓ3οεβ τε3(1 3β ου οί [μ]ου ΓΠ37 τε3ΐΐ7 Βε ρ3Γΐ οί ΐΗε οοηνεηΙίοη3ΐ ΜουπδΓίεδ
ίΐ11ίη§ ΐΗε δρ3εε Ιιεηνεεη ΐΓΐε 1\νο 1ΐ3ΐνεδ οί ιΐιε 3ά<3Γβδδ. ΤΙιεΓε τηζγ 1)3νε 1>εεη ηο δρ3θβ
(ΐΓΚΗ1£Γ1 ΙΓ131 ί

δ Ιΐδΐΐβΐ), δΙΠΟε ίη 1
.
2 3πα ΟΟΟ1Γ8.

25· Ι^'Κ'· <$·1813, 2. ΤΗε τε&άίηξ ίδ ε3δίΐ7 Γεοοηαΐβΐιΐε \νίΐΓΐ Λε ΐΓ3οεδ, 3ηά ΐΗε
οΗίεί ο^'εοΐίοη ίο ί

ι ίδ ΐηε Γηίδδρείΐίη^ ίι ίηνοΐνεδ, ίθΓ Ιηοιΐ£η ΐηε δοποο \ν3δ οβΓεΙεδδ ηίδ

ΟΓΐΗθ§;Γ3ρΓ1)' \ν3δ ί31Γΐ/ §ΟΟ<1. ΠιΙάκΐΓ Οθυ1<33ΐϋΟ Βε Γε3(ί, βοΐ μοναχοί ί
δ

ίπΐρθδδίΙ)1ε 3ίΐΡΓ ίΐ.

χ]α>ρ}(μονα[χω]ν 15 ρ

ΡΑΡΥΚυδ 1926.— Μΐ<3ά1β οΓ ΐΗο ΡοικίΗ Οεηΐυπχ.
Ιην. Νο. 2494· 27Χΐ3εηι·

Αοςυίτεά ίη ΐ9-'2. ΌαΓίί ρ3ρ)Τϋδ οΓ Γ6<3<1ίδΗοοΙοιίΓ, ουί \νίιΗ ριΐοηεδ οΓ ΙΙ§;ΓΙ[ 1)Γθ\νη
ίη ΐηε 1ο\νεπ Η3]ί. λΥοΓΓη-εβίεπ ίη τη^ηγ ρΐαοεβ. Ιη 3 ε!ε3Γ ϊ>υ[ Γ3ΐηεΓ 3\ν1ς\ν3Γ(Ι 3η^
ίηε!ε§3ηΐ ουΓδίνε Ηηηό, \νίιΗ νεΓχ ίε\ν 1ί§3ΐϋΓεδ, &1οη£ ΐΗε ΛΙίΓεδ, ίη 1)]3εΙί ίηΐ;. Ρο1<3ε<1
ίη^-ηκΐ1; ΓΓΟΓΠ ε3οΗ $ί(1ρ, 1)υ[ -οΗίεΠν ΓΙΌΓΠ (Ηβ Ιείΐ ΆηΛ οηοε ε<ιεΗ ΓΙΌΓΠ Ιορ 3ηά Βοΐίοπι.

Τηε οπΗο^ΓΕρΙιχ ΗΙΗ! ^ΓϋΐτιπίΕΐ· οΓ ΐΗίδ 1οΐΐ€Γ ΕΓΕ Ιΐιο ροοΓ65ΐ οΓ ΐΗο \νΗο!ε
οοΐίοςίϊοη, όιιί ίΐ ΙΗ ίΓοπι Ά ννοΓΗ&η, αηϋ δίηεΰ ΐΗοπε ΐβ ηο οΗαη^ε οί \ΐ3.ηά ίη ίηο

^Γεείίη^ \ν38 ρΓοοαοΙ/ \νΓΪΙΐεη ο/ ΐΗε 5εηθεΓ ηεπδεΙΓ. Απιοη§ ννοηηεη ίη
ΐΗε κΙαηοΐΕΓ<3 οίε(3αααΙίοη ίη Κ^γρΐ \ν&5 ηιυοΗ 1ο\νεΓ Ιηαη 3.πιοη£ πιεη ; Ηεηοε \νε

οαηηοΐ Ητςνιε ΓΓΟΠΙ ΐΗο οοιηρ&ΓΕίίνε ίΙΙίΙεΓίΐαχ οΓ Ιηίβ ΙεΐΙεΓ ίΗαΙ ΥαΙεΓί

Ιο 3. οΐΕ55 οί Ηοαείχ ϊηίεΓΪοι· ίο ΙΓΙΕΪ οί ΐΗε οίΗεΓ \νΓΐΐεΓ5, ζηά ίηόεεΓΐ ίΐ 5εεηΐ5
ίΗΕί 3Ηε \ν·35 3. ννοηιαη οί βοπιε ροδίΐϊοη ίη ΐΗε \νοΓΐ(ί ; οί. 1

.

25 ί
·

Ιηίπηδίοίΐΐΐχ ΐΗε
Ιεΐΐεπ ίδ ρεπΗαρδ ΐΗε ΠΙΟΒΙ ίηίεΓε5ΐίη^ ίη ΐηε οοΐΐεοίίοη, ίθΓ ίΗου^Η ίί5 οΒ;εαί Ηΐ$ο

Ϊ5 πιεΓοΙγ ίο Εδ1< ίορ ΡΕρΗηιιίίυδ'β ρΐΈ^εΓδ Υβίβη» ^οεδ ΓηοΓε ίηίο άείαίΐ Ιΐΐ3.η ίηε
οίηεΓ5, &ηά ΗεΓ νεΓ/ ίηεχρεΓίηεδδ Ε5 & 1οΙίεΓ-\νΓΪΙει· §ίνεδ ΙΙΟΓ Ιείίεπ & ρεΓδοηα!
ΙοιιαΗ \νΗίο1ι ίδ \ν;ιηΐίη£ ίη ΐΗεΐΓί!.

Γω τιμιοτάτω και χρηστοφόρω
και πάσης αρετής Κ(κοσμημ.ίν<ο "Απηα Πα-

•

φνονθις.

Οϋαλίρία ΐν Χριστώ χΐρίΐν.

5 Άξιου και παρακαλώ σ«, τιμιώτατ( πα-

τή/3, ΐΐνα . . ί . σφηκιν ΐτήσ^ς μοι

παρά τω Χριστώ και ίϊασιν λάβω·

όντως π[ι]στ(ύω δια τ&ν σων (ύχώι>

ΐίασιν λαμβάνω, των γαρ ασκούν-
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ίο των και θρησκίνόντων άποκαλνν-

ματα δικνέοντί. Μ(γά\ω γαρ
νοσώ πΐρίκψΐ δυσπνήας δίνης.
Οντως γαρ πίπίστΐυκα και πιστεύω

ότι ίαν (ϋ£ιι ΐπάνω μου (ϊασιν

15 λαμβάνω. Δ ίομ{ τω θ(ω δίυμ<-
κί σοι μνήσθητί μου (ν τί) αγία σον

προσ(νχτ). Ει κ( ίν σώματι ουκ ΐκα
παρά, τους πόδας σ[ο]ν (ν πνίύματι
(ΐκα προ! τους πό[δ]ας σον. Προσα-

2Ο γ[ορ(]ύω τα[ς θυγατ](βα[ς] μου, και

μνήσθητί αυτών ίν τί) αγία σου

προσευχί], Βασσιανής και θίοκλίας.

Άσπα[ζ](τί σ( πολλά και ό σννβι-

ός μ°{ν], και (νχ[ου] ΐπάνω αντώ.

25 Άσπ(άζ](τί σ« £« και όλος ό οίκος

μου. [ ] Έρ(ρ}ώσθί σΐ ΐΰχομί,

[τ]ιμιώτατ( πατήρ.

ΑάάιεΒΒ οη ΐΗε νεπβο :

Τω τιμιότατα» πατρι "Αππα Πα / / φι·ουτ[ία>] παρά τήί θυγατρος
Οναλΐρίας.

Ι. 1. τψιωτάτω ($Ο Ι. 28), χριστοφόρω. 2 Γ. 1. Παφνυνθίω. 4· *»· 1· χβίρίΐ».

5 Γ. 1. πάτίρ; 3Ο ΙΟΟ ίη 1. 27. 6. 1. ίνα, αΐτήσΐ)ς (ϊεβ ΠΟίβ). 7· '· ωσιν; 8Ο ΙΟΟ ίη 1
1
.

9
, Ι4·

8. π \\'ΠΐΙεη &1)θνβ ΐΐΐβ π οί πιστινω ', 3θβ ηοίθ. 9· ^ θί ασκούντων ςοΓΓ. ΟΓ Γβννπΐΐεη.

Ι Ο Γ. \. άτ,οχαλύμμητα διικνίιυι·ται ; απη ΟΟΓΓ. II. Ι. μίγάλτ/. 12. \. πίμίιαιμαι δύσπνοιας

διινή:. 15- 1
.

ίί'ομαι, ύίί. ΙΟ. 1. και; &Ο ΙΟΟ ίη 1. 17. Ι 7· '· ?*α > 5Ο ΙΟΟ ΪΠ 1
.

19.

23· 1
.

άστΓ<ί£ίται; 5Ο ΙΟΟ )Π 1
.

2ζ. 24· 1
·

αϊ/τον. 20. 1
.

ϊρρώσθαι, (νχημαι.

' Το ΐΗε ηηοδί; ν^Ιυβο1 Άηά ΟΙιι-ΐβΙ-οεΗΓΐη^ ζηά Άόοπιεύ ννϊίΗ ονεπγ νΪΓΐυο Αρρα
ηυΙϊιΐδ, Υβίεπα §Γεεΐϊη^ ίη (ΓΗπ5ί. Ι Βε^ ζηά εηίΓε&Ι γου, ιτιοδί νίΐΐυεά

Γ, ίο 38ΐ« ΓΟΓ ηιε [ηεΐρ ?] ΓΙΌΓΠ ΟΗπβί &ηά ίΐΐίΐΐ Ι 0137 οοΐ^ίη Ηεαίϊη^ ; ΐΗιιβ Ι

\>γ γο\ΐΓ ρΓΆγετ5 ίο οοΐαίη ΗεΕίϊη^, ΓΟΓ ογ ίΐ8οεΙίθ5 αηά ο!ενοΙεε5
αΓε ΓΠΗηϊΓεδίεό. ΚΟΓ Ι 3Γη 3(ΉϊοΙεο! \νίΐη ίΐ ^ΓεΕί οϋδεηκε ίη ΐΗε 5ΠΕρε οί α

δΗθΓίηε55 οί Βΐ'εΗΐη. ΡΟΓ ΐΗιιβ Ι Ιΐίΐνε ΐΓυ5ίε<3 &ηο! γεί Ιπαβί ΐΗαΙ ϊί γου ρτ3.γ οη

πιγ ΒεΗ3ΐί Ι βΗ^ΙΙ οβίαίη Ηείΐΐϊη^. Ι ρτ3.γ Ιο &οά, Ι ρτ^γ Ά\$Ο ίο γο\ι, ΓεπιεηιΒεΓ
ιηε ϊη ^ουί' ηοΐγ δυρρΙΐαΗΐίοη. Ενεη ΐΗου§Η ϊη \3θάγ Ι Ηίΐνε ηοί οοπιε ίο γο\ιτ
ίεεί. γεί ίη Βρίπΐ Ι η?ινε αοιηε ίο ΥΟΙΙΓ ίεεί. Ι δπΐυίε πιγ οΈυ^ηΙεΓΒ, ζηά άο γόη
ΓεπιεηηοεΓ Ιηεπι ίη }·ουι· Ηοΐγ δυρρΙίοΕίίοη, Ι πιεεη ΒΕΒΗΪΕΠΕ ζηά ΤΗεοοΙίΕ. Μ.γ
Ηιΐ5θ&η(1 ΐοο §Γεεΐ5 γου Γη&ηγ ίίπιεδ, αηά άο γόη ρι-ζγ οη ΗΪ5 οεΗ&1Γ. Μγ %ν1ιο!ε
ΗοιίΗεηοΙο! ίοο §πεεί γόη. Ι ρτζγ ίοτ γοηΐ Ηε^ΗΗ, πιο5ΐ ναΐαεοί ίαίΗεΓ.'
'Το ΐΗε πιοδί ναΐαεοί ί&ίΗεί' Αρρ» ΡΕρΗηυΐίυκ ΓΓΟΠΊ ΗΪ5 ο!3υ§ΗΐεΓ

Ι. χμηστοφόρφ: οί. ϋβίδί!ΐη3ηη, 8(ρΙ.-Ραρ. 6 (= ΟΗβ(3ίηϊ 25), 3°ι νΐίοπε χρηστοφάμ\ω\ 18
ίο 1>βκ&ά.
6. (Ινα . . ι . σφηκιν : ΐΗε σ ί
δ αΐΐ 1>υ[οβΓί&ίη, ιΐιβ φ ίηΓεΓΓβά ΓΓΟΓΠ ΐΗε ΐορ αη(3 1>οΙΐοηι οί

α 1οη£ υρβίΓοΙίε ίΐΐιόνε αηά βείοτν Ά Ηοίε ίη ΐΗε ραρ)'πΐ3. ΡΐΌί. Ηυηι βυ^εδίβ Λα «VI σαΐ
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ηκιν,
'
ρτΛγ Λαΐ Ι πιζγ οοτηε Ιο γοα αηϋ ββ ηε&ΐεά1 ', \νηί<:η ΐβ ροεβίβΐβ ίη Λίδ \νπΐβΓ, βυΐ ααη

}}&τά]γ οε Γεοοηαΐβά «·ίΛ Λε ΐΓ3.οβδ, Λου§;η σ[αι εουΐά βαδίΐ^ οε π&ά. Τηε ΙεΐΐβΓ Γο11ο\νίη£
α Ιιαδ 3. Ιοορ, \νηεΓεαδ ί ίη Λϊδ ηδηά δίπιοδί αΐνα^β εηά'δ ίη α δΐΓ»Ϊ£ηΙ δίποδε ρΐΌ)εοΐίη£
ιιρννβ,Γο'δ Ιο Λε π§ηΐ, 3.ηά ηενβΓ Ηαβ δο ρΓθηουηοε<1 3 Ιοορ »δ Ιηϊδ ; β αοηΐιΐ οε τεαά.
ΜοΓεονεΓ, Λβ Γοΐίολνίηυ ΙεΙΙεΓ άοεδ ηοΐ ΙοοΚ ϊη Λβ Ιεαβί ϋΐίε π.
8. ιτ[ί]στίύω: 3Ϊ>ονβ Λε π αη<1ίπιιηβάΐδίεΐχ 1>εΓθΓεΛε Ιαευηα ίδ αηοίΗεΓ ττ.ρτο\>Μγ ίη

Λε καπιε ηαηά. ΡεΓΗαρκ Λε ίηΐεηΐίοη \ναδ ίο &1ΐεΓ ίο πίπίστινκα ίΐδ ϊη 1. 13, οιιΐ Λϊβ Η&8
ηοΐ οεεη (Ιοηε.
2ο. Υεΐ7 (1ου5ΐΓυ1. Τΐιε κζάιηξ ίδ βυ^εδίεά ϊ>γ ΐηβ ΐΓ3οεδ, ουί Λε β Ηαδ Λ δΗοιΙ

(3ο\νηδΐΓο1ίβ (ηοΐ, ΗονενεΓ, δΗοΓίεΓ ΐηαη ίη προσεχή, 1. ζ ζ) &ηά Γηί^ΐιΐ 1>ε ν; &ηά α ηιοιε
δβΓίουδ οΙ>)β€ΐίοη ίδ Ιηαΐ ΐηβ (ΙαυςηίεΓδ ου^Ηι ίο ΐί

β \νίΛ ΥαΙεΓίΗ, ηοΐ ννϊΐΗ ΡαρΗηυΐίυκ
(θνγάτηρ ί

δ

ΠΕίΓάΙ^ Ιίΐίβΐ^ Ιο οε υδεά ίη Α δρίπΐυαΐ ΟΓ οοηνεηΐίοηαΐ 9εηδε). Βυΐ προσαγορήουσί σ*
άοε& ηοΐ δεεηι α ροδδίοίε τεαϋίη^. θνγατ(ί(>α\!\ ί

δ Λε πιοδί όιιοϊουδ ρ»ιΐ οί Λε Ιίηε. ΟΓ Λε
<3οΐΐεά Ιβΐΐεπβ οηΐν Λε οοΐίοπίδ τεπιαίη.
28. Παφκοιπ·[ιω] : βυοΗ δεβιτίδ Ιο οο Λε δρείΐίη^, Λου§Η οη Λβ τεοΐο ιΐιε ηίίπιε ίδ £ΐνεη

3δ ΐΐαφνονθίί.

ΡΑΡΥΚυβ 1927.— Μιείοΐΐε οί ΐΗο ΡουΓίΗ

Ιην. Νο. 2495· 24Χ320Γη·
ίη 1922. Ραρ^πΐδ οί πιεάίαπι θΓθ\νη εοΐουπ \νοπη-εαΐεη ίη ρΐ&οεβ; Λε

\ν·Ηο!ε οί Λβ ΙοννεΓ η»1Γ οί οοΐ. ι Ηδ3 (ϋδ3.ρρβΛΓε<3 εχοερί ΐννο δπι&11 Π·3^ηιεηΙδ. \νΓΪαεη ίη

α ίαΪΓ-δίζβά δ1ορίη§; ι ιπι ί,ιΐ Ηαηά οί ' εοαίεδί&δΐίοαΐ
'

1}φβ, 3ΐοη§; Λε ήοΓβδ, ίη θΓθ\νη ίηΐι ; Λε
£Γθ·\νδ δηηαΙΙεΓ 3,η<]ηιοΓε ΟΓαηιρεά ΐονναι-ϋδ Λε εηοΐ. ΡοΜεθ ίη\ν3Γ(5δ ΓΓΟΓΠ οοΛ
ΓΓΟΠΙ Λβ Ιείϊ.

Βοίΐτ ίη δοΐ'ίρί αηθ ίη δίχΐε Ιηΐ5 ΙεΙΙεΓ ίδ Ιηε πιοδί ΕΠίοίΐΐουδ οΓ Ιηε οοΠεοΐίοη,

&8 Ά 3ίγ\'ΐ5ί ΐΗε ννπίεπ βΗοννδ ηΊοπε &πιΙ»ϊΙίοη ΐΗεη 5ΐιοοε35, ζηά ΐΗου^Η ίηε

ΤΛΓΕ5Ιοη^επΗαη &ηγ οΓΐΗε οίΗεΓδ ΑΠΟ Ά §οοά άεΆ\ οΓ ί
ΐ Ϊ5 ρΓΕδεπνεθ, ίΐ Ι'Β

επιρί}/ οΓ οοηΐεηΐ. Ιΐ ίδ ηιοβίΐχ οοοαρΐεϋ ννίΐΗ \ν\ηάγ οοηιρΙίπιεηΐΒ, ίΐηά ίΐ ϊδ ηοΐ
οηοε ΗρρίίΓεηί λνηβΐ ίΐδ ρΗΓίίουίΛΓ ραπροκε ννίΐβ ; αρρΗΓεηΐΙχ ηοίηίη^ Γιιι-ΐΗεπ

Ιο αδίί ΐΗε Γααίρίοηΐ \νΗεΐΗεΓ ΐΗε «πΙεΓ 15 Ιο

' οοπιε ιιρ

'

(ί
. ε. Ηε Ιίνεά 1ο\νεπ (1ο\νη

ΐΗε ΝΠε? ΟΓ <1οε5 Ηε τεΓεπ ίο §οίη£ υρ ίηΐο ίΗε άεδειΊ, ί. ε. όρο$ ?) Ιο 5εε Ηίιτι.
Ηε ενεη ΓθΓ§;εΐ3 ίο ίηδεπί Ηίδ εοΓΓε8ροη<3εηί'5 ηαπιε, Βυί ΐΗεΓε ίδ ηο τε^δοη Ιο οΌυβϊ
ίηίδ ΙεΙίεΓ ίΐίδο \ν&5 &ο1<3ι·ε55εο1 ίο ΡΕρΗηυΐίιιβ. ΤΗε ννπίεΓ ο^ΙΙδ ηίπίδεΙΓ

Ιηε ΟχχΓηγηαΗίίε ', \νΗίοΗ Βϋ^68*5! °α* <1οε5 ηοί ηεοε853ΓΪ1γ ίπηρίγ,
Ηε Ηνεά αϊ ΟχχΓΗχηοΗιΐδ. Ηεηαε, ί

ί

ανέλθωμ(ν ίη 1
.

$
8 άοεβ τεΓεΓ ίο ^οίη^ υρ

ίΗε Νίΐε Ρ3ρΗηιιίίϋ8 Ιίνεά ίο ίΗε δουίΗ οΓ ίΗαί αίίγ. ΤΗε ΠΗηιε οί ΐΗε \νπίεΓ Ϊ8

οοπιπιοη ίΗ»η 8οηιε οί ΐΗθ3ε ννΗίοΗ οοοατ ίη ίΗίδ κεΓΪεδ, οιιί ίί λνοιιΐά οε νεπγ
ίο ίάεηΙίΓγ Ηίηη \νϊΐΗ ζηγ 1<ηο\νη ρεΓδοη δο ΟΕΐΙεο!, ε. £. ννίΐΗ ίΗε

Δω/)ο()(·ω τινί άσκητΐ] Θηβαίια ίξηκοστον άγονη «τοϊ (V τω στττ/λαίω οΓ Ηί$ί. ί,αΐίί., ίί

(ΒυίΙεΓ, ίί
,

ρ. 1 6
) ΟΓ ίΗε Δωρόθ(ος ίν αλλ ω σπηλαίψ οίκων ·πρ(σβύτ(ρο; οΓ Ηίίΐ.

Ινϋί (ορ. αϊ., ρ. ΐ5')·
Οη ίΗε νεΓδο »Γε τεπίΗίηδ οί 3ί Ιε&δί οπέ οοΐυιτιη οΓ \νπίίη§ ίη εη

δίπιίΙίΐΓ Η&ηά ίο ΙΗ&Ι οΓ ΙΗε τεοίο. ΤΗε οηε οεΓί&ίη οοΐυπιη ίδ ΗεΕ^3εο1 ί>γ ίΗε

ηιιπιοεΓ Α. ΤΗεΓε ΕΓε Γουτ ίΐ^υΓεδ (οο!οη§ ρΕΓα1]ε!ο§ι-3πΐ5 \νίίΗ Ε δίη§1ε 5ίΓθ1<ε

ίΗΓου^Η εποΗ), ρΓοβαοΙχ δεΓνίη§[ ίο ΠΊΕΓ!* ίΗε ρΐαοε οΓ ίΗε 8ίΓΪη§, ΐ3ϋί ίΗεΓε ΕΓε

ηο Γεοο^ηίζΕοΙο ίΓίΐοεδ οΓαηγ »ο!(3Γε53.

€ο1. ι.
]

Τω τιμιωτάτω άδ(\φω και

θ([ο]φι\[ΐ]ϊ. ΑοορόθΐΟί ό Ό£
τηί ό άχριοί δονλοί προσαγορίύ-
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ίί σ( εν πν((ύματ)ι και ΐν αγάπη Χ(ριστο)ν.

5 Ιϊρο μεν πάντων παρακαλώ το(ν)

θ(ΐο)ν και π(ατ()ρα του σωτήρας Ίη(σο)ν Χ(ρι<ττο]ΰ

όπως καταξιώσει με του ΐύρ(ΐ(ν)

χάριν ϊνώπιον αυτόν δΐ£α-
σθί σαι τα παρ' ίμον γράμματα·

ίο [ΓοΤΙ ΐν τούτω γαρ κάγω μίλΧω (ύθν-

μΐσθαι όταν ό αγαθοί δούλος δι

α γραμμάτω[ν] μι προσδΐ£ητα[ι]
και τας νπ\β *[μ}ον ΐνχας αναφέρει

προθνμως προς τον δΐσπότην

15 ΐν ίλικρινεΐ διάνοια. Πιστΐύω

γαρ [ο]τι .[ ] . . . ν . ,[

Τννο ΓΓΕ§Γηεηΐ5, οεΓίαΐηΙγ ίΥοηι ίΗΪ5 οοΐυπιη :

(Ι) (2)

5Π§Ηΐ ΙΓΛ065 οί 2 1ΪΠ€5 Ιί*^·]0" · · [

] (ΰφρασ[ία ] . ώφ(λι[μ
2Ο ϊγκω]μιαζομ[ 25 ]νιστ . [

] (ΰφρα[σία ]°πτα · · [

}προ[ ] γαρ δικ . [

} . . ιλα[

Οοΐ. 2.
]

30 άλλα δια την (ύκλ[(](στάτην

[σ]ον π[ο]λιτίαν και σ([μ]νοτάτην,

διότι την τον κ(όσ)μ(ο)ν άλαζονία(ν)

άπ(κήρν[ξ]ας και *τήν' τώ[ν] κΐ

μίγαλαυχίαν (βδίλνζας. Και

35 ήμ*ΐί ονν ΐπίνονμεν μάλ\ο(ν)
ίπι ΤΗ άκοίϊ δτι φρονίμως ίδι-

ξας το γΐννΐότατον αθλον,

(πιθνμονμεν δ( μίΐμίΐσθαι
(ν τί] αΰττ) πολ(ΐτ(ία ττ; σον

40 φιλοκάγαθΐία, δτι ως ικα

νός τάχα σοι ό θ((ο)ς ίχάρισεν
τον κατά τον καιρόν ΐνρ(ΐ(ν)
άντίπαλον και θεραπΐντι-
κον αποφα{σ\τίκ6ν "τον και-
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45 ^ο]ν
"
γαρ
"
ΐ£αγορά£[ο]ντ{ς ", κη-

ρνττΐΐ ό τρισμακάριος άπόστο\[ο]ς,
" ότι αϊ ήμίραι πονηραί (ίσιν."

Έπίστ[(]να>ν δ( και τον χαρα

κτήρα σον θίάσασθαι ΐαν ΐπι-

5° [Μίτν*71"!.4 ° κ(^Ρίο^' «™ \φό8ιοί ΐσμ((ν},

αΐδΌΐψ[α]ι #€ (λθίΐν μη ττοτί

[....].[..].. ημάς και ίντράπωμ((ν).
[? Τ1άνν\ ονν ΐπιστΐύσαμΐν ότι (ϊ ΰί-

[\ημα 6](ΐο)ν ΐστιν τον ημάς σοι άπαντά(ν)

55 [*ν76λ]ί^ πρώτον δια. τον φίρον-

[τός σοι] το ΐπιστόλιον. Δος οΐιν

[αΰτω τή]ι> άγγελίαν ότι βούλ(ΐ{ς} ή ον

[βονλΐΐ] άνίλθωμεν, μη ωστΐ π[ο]ι-

[...... ]ίν .[.].. α? ίδιοι π\ηρά[μ]((ν)
6ο [..... .]α)»/ την ΊΓίρι σου άγάπ\η(ν)]
[..... ? ττί]/5ί σ|, τιμιώτατΐ ΐν πν[((νματ)ι],
[και τους σύ]ν σο[ι] αδελφούς . [

2. ο. 1. Όξυρνγχίτηΐ. β· *· '· "ΧΡ*">:· 4· '^νΐι Χ"· 5· τ°· 6. θ», πρά, ίην χϋ.
7· «υρ«. ο οΓ ΟΠ-ΜΓικΚΙοι! ΙαΙεΓ, ϊη ΐΗε ΠΐαΓ^ϊη. 8 Γ. 1. ύίζασθαί σι. ΙΟ Γ. 1. ινθνμίίσθαί.
ΐ3· ίτίρ. 15. ΙλκρίΓϊ»; Ι. ιίλ. 3^· ?[ο]λιτίαι» : Ηυηΐ; 1. -(ίην. 32· «ί*" «Λα^οΜά;
1. >ίλιι(ΊιΐΊΐιι;>. 33· «"οδοξώ. 35· 1· ΐ^οινοϋμιν. μαλλό. %6 {. Ι. (διιζαϊ. 37· '· Ύ1"-
ναιάτατον. 38· 1· μιμΑσθαι. 39· '· «Όλιτίία. Ον€Γ ώβ η οΓ αυτί} 15 3. 8ΐΓθ1ί6, ρβΓΪ13ρ8 3001-
<ί·.·ΜΙ:ιΙ ΟΓ ]ιοί--.ίΙ ι!

_ι ϊ π:, ιι.ΐί·! ! (ο Μ ; ..ιπιΐι.· (Ιΐβ \νθΓ(1 1 1 οιι ι ιταλ«τ€ΐα. 4°· '· φ'λοχάγαλ'α, Ικανοί

(Μ8. ικανοί ; βεε ηοΐβ). 41· ^Γ· 42· ο οΓ ΗΓΒΙ τον ΟΟΓΓ. ΓΓΟΠΙ τ;. »υρ»ΐ. 44^· ""«(ί"]"»

('ίαγοραί[ο]»Γ€ϊ : Ηϋηΐ. 48· Κ ίπίστιυαν. ζο. ίξ, €σ/ΛΪ. 1
.

ί'ττίί. 52· 5/ί?? :

Ι Ιιιΐιΐ. (ντραπωμϊ. 54· ^]υ< αττηντα. βοίιλιι : Ι ! ίΐϋ'. 59· '^"" π\ηρωμϊ.
6θ. ΡΓΟ!)^!/ α·χαττ^. 6ΐ. ιτϊϊ.

' Το ίΗε ιηοβΐ ν^Ιαεί! ΒΓΟίΗοι- »ηά Βείονοίΐ οΓ Οοά. ΟοΐΌΐΗειίδ οί
ΐΗε υηρΓοΒίαΒΙε δεΓνπηί β^ΐυΐεδ χου ΐη ΐΗε 5ρΐΓΪΙ 3.ηά ϊη ΐΗε Ιονε οΓ

ΒεΓοΓε Ά\\ ΐΗίη§5 Ι εηΐΓβ^Ι Οοά, ΐΗε Ρ&ΐΗεπ οΓ ουΓ δϊνίουΓ )ε5υδ ΟΗπδί, ίο νουοΗ-
ίΗαί Ι πΐ3./ βηά Γ^νουτ ΐη Ιιΐδ δί^ΐιΐ;, ΙΗ3.1 γου π\3.γ τεοείνε πιγ ΙεΙΙεΓ ; ΓΟΓ

Ι ίοο κΐιαίΐ Ηανε ο^υδε Ιο ^ε^Ό^^ε)\ν·Ηεη ΐΗε ξοοά βεΓναηΙ νείοοιηεδ ιηε ΐη

Ά ΙεΙΙεΓ 3.η<1ζεαίουδίγ οίϊοΓδ υρ ΗΪ5 ρΓίίγεΓδοη ΓηγΙϊεΗαΙΓίοοιιι· Μ&5ΐεΓ ΐη

οί Ιιε^Γΐ. ΡΟΓ Ι ΐΓΐΐδί ΐΗβ,Ι . . . Βυΐ ϊ>γ Γε»8οη οΓ γουτ πιοδί §1θΓΪουδ βηοΐ
τενεΓεα1 \ν&χ οΓΠΓε, δΐηαε γον τεπουηοεθ ίΗε οο3βίίη^ οίΐΗε \νοιΊ<1 βηά αοΐιοιτεά ΐΗε

οΓ ΐΗε ν&ΐη^ίοπουε. \Υε Ιοο ίηεη αοηπιπεηοΐ γο\ι ίΚε ηιοπε οεαιυεε ννε
Ιΐΐ3ΐ γον ρπαάεηΐΐχ δΗοννεά Γοπίΐι γουπ ιτιοδί ηοβίε οοηΐεδί, &ηά \νε (Ιεδΐπε ίο

ίπιΐίειίε ΐη ίΗε 5£ΐπιε ν,'Άγ οΓ ΙΐΓε γο\ΐΐ \ίϊηά\\η&55 (?), βεοαιίδε Οοά ΐη Ηουη(33ηί

ε, ΐί βεεηΐδ, ^Γ^ηΐεά γο\ι (Ένουπ ίο (\ηά Ά ίϊίΐίη^ Άηά εαΙυίΕΓγ ΓεηυηοΐΕίΐοη

\νΐίη ΙΗε ίΐπιε5. ΡΟΓ " τεάεεπιΐη^ ίΗε Ιΐηιε "
,

ρΓοαΐ3Ϊπΐ8 ίΗε Ιηποε-οΐρδδεά

»ρο8ί1ε,
" ΒεοΗΐιβε ΙΗε άζγΒ 3Γε ενϋ "
. Ι Ιπίδίεά Ιο οεΗοΙά χοιίΓ ίεϊίϋΓεδ αίβο ΐί ίΗε

Ι^οτά ρεΓΓηΐίδ ί
ί, δΐηαε ννε »Γε οη ΙΗε ν?Άγ, Βιιί Ι Γε3Γ ίο αοπηε Ιεδί ηαρίγ [χου αηίάε ?]

υδ 3.ηά \νε οε ραί ίο δη^ηιε. \¥ε \νεΓε νετγ ςοηπάεηί ΐΗεΓεΓοΓε Ιΐΐ3ΐ ΐ
Γ ΐί οε Οοά'δ

\νι'11·ί1ΐΕΐ \νε δΗουΙο1 πιεεί γο\ι γόη \νΐ!1 (ΪΓ5ΐ ΐηΓοΓΠΐ υδ ί>γ ηΐηι ίΓίΕί οπη§δ γόη ίΗε
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Ιεΐίει·. Οίνε ΗΪΓΠ ίΗεΓείοΓε Ιηε Γηε553£ε ννΙιείΗεΓ νου <1ε5ΐΓε ΟΓ ηοί ίΗαί \νε
αοιηε υρ, ηοί 5ο Ιηαΐ . . . \νε ΓυΙπΊ . . . ΟΙΙΓ Ιονε ΓΟΓ νου . . . ςοηαεΓηϊη^ νου,

ίη ίηε δρίπί, &ηά ΐΗε &ΓεΙηΓεη νΛο &Γε \νϊΐΗ νου.'

2. Τηε οιηίδδίοη οί Ιηε Γεείρίεηΐ'δ ηαπιε ίδ ρεΛαρδ βοείάεηίαΐ.

17 Κ. Τηαΐ ΐηεδε Ιλνο ίΓα^παεηΙδ οείοη^ ίο εοΐ. ι ίδ οΙβίΐΓ ΓΓΟΓΠ ΐηε ίαεί Ιηαΐ ΐηε ηαηά
Ϊ8 ίαίιΐν ΙαΓ^ε αηά βρπεαά ουί, \νηεπεαδ ϊη ΐΗε Ιονιτει- ραιΊ οΓ εοΐ. 2, λνΗεΓΟ αίοηε ΐΗε ραρνηΐδ
Ϊ8 ϊπιρεΓίεεί, ΐηε λνπΐίη^ ίδ δπιαΙΙεΓ αηά εΓαιηρεά. ΜοτεονεΓ ηείίπεΓ ίΓα^τηεηΙ εοιιΐά 1>β
βΐΐεά ίηΐο ΐΐιε ανβίΐαοίε κραοε ίη οοΐ. 2.

34· «'/3ίί'λυξαι : ίη ιΐιε δεηδβ οΓ
' α&ΗοΓ

' Λβ \νοπ(1 βΙιοιιΜ 1)6πιϊάάΙε, 5υΐ Λε εαυδαΐ 8εη$ε
ίδ ϊηΒρρΓορΓίαίε ΙιεΓβ, 3η<1ΐΗε λνπίεπ \ν3δ ταΐΗεΓ 3.τηΙ>ί(ίοιΐ3 ΐΗαη αοοοιηρϋδΐιεά ΐη Ηίβ ιίδο οΓ
ΐΗε ΟΓεεΙί ΙαηςαΛ^ε.
36 Γ. ΤΗε \νοΓ(1δ ί'ίτϊ τη άκο$ δεεπι Ιο δΗον ΐΐιαΐ ΌοΓΟίΗευδ \ν3δ ΓεΓβΓΓίηρ ίο δοιηβ

εχαπιρίε οί Ιιϊδ αοιτεδροηίΐεηΐ'δ ζε»1 ταΐΗβΓ ΐΗαη ίο Ηϊβ ν,Άγ οΓ ΗΓε ίη §;εηεΓα1.
4Ο. ψΛοκάγαίίΐ'α : αρρ&ΓεηΙΙχ 3 ηε\ν \νοΓ<3,1)υΐ οΓ. Ρ. Οχ^. ί, 33 (= ^Υϋαΐίεπ, Οιταΐ. 2ο),

ϋ, 13, ίίφιλοκαγιιίια (Ηυηΐ), λνΗίοΗ Η^δ 1«εη ναπουδί)» ειηεηάεοί, ϋυΐ «ΉϊοΗ, ίη νίε\ν οΓ ΐΗε

ρΓββεηΐ ραδδ&ξβ, πι^ βε ή%\Α. Τηε ΛΥΟΓ^ δΗοαΙά ηιε»η δοηιείΗϊηβ Ιίΐίε
' 1;ίη<ϋίηεδδ ',

αδ τεηιΙεΓεά ίη ΐηε (Γ&ηδίαΐϊοη ; 1>υΐ ΐηίδ ίδ ηοι νεΓγ αρρΓορΓΪ3ΐε Ιο ΐΗβ οοηΐεχΐ, λνηίοη

ΓεςαίΓεδ & τείεΓεηοε (ο ΡαρΗηυΐίυδ'δ αδοείίο νίΓίαε, αηά ίΐ τα&γ Ιιβ (1ουΙ)Ιε(1
ϋοΓΟΙηειίδ νν35 ηοί πιΙηεΓ ΙηϊηΚίη^ οί

' Ιονε οί ΐΗε ξοοά '.

4ο Γ. ΐκανότ: ο Ληά ω »Γε ηο[ ε1δε\\ΉεΓε οοηίυδεά ίη ΐΐιίδ ΙεΐΙεΓ, \νίΙη Ιηε άοιιοίΓϋ!

εχεερίίοη οί 1. 48 (δεε ηοίε), &ηά ίΐ ίδ οοηαείναβίε ίΗίΐϋ Ικανοί, 3§;Γεείη^ \νΐ(Η 6ιίί, δΗοιιΙά \χ
κ&ά, ουί ΐηίδ δεεηΐδ ίηηρΓοΙ)3ΐ)1ε. ώϊ ίκανάι ϊη ΐΗε δεηβε δίηιρί^ οί

' ίη ίΐιηρίε ηηεαδαΓβ
'
ίδ

ρΓείεΓαοΙε. 'ΡεΓΗαρβ', ΐΗβ υβιιαΐ βεηβε οί τάχα, ίδ ΗδΓϋΙ^ αρρΓθρπ3ΐε ΗεΓε ; ρΓο^αοΙχ Λε
\νοΓ<1ίδ υδεά ηιεΓεΙν ίο τηοάί(γ ΐΗε ίοΓοε οί ώτ ίκ«ι>ά>ι.

' Ιι δεεηΐδ ', αάορίεά ίη ιΗε : ι :πι>!.ιΐ ίοη,
ρεΓΗαρβ εχρίΐΒδεβ ιΗε τί§;ηΙ 3Π3άε οί Γηεδηίηβ. ΤΗε τεδί οΓ ΐΗε δεηΐεηοε ίδ νεΓχ οοδουΓε
αηά (ϋίΒουΙΐ. τον, &ΓδΙ «τίΐΐεη την &ηά ΐηεη 3ρρ3Γεηΐ1γ εοΓΓεοΐεά, Η3δ ηο ηοαη ίί ννε κ&ά
άποφα[σ}τιχάν; ;ιπι1 ιΓ Γη;ι1 Λφ'εοΐίνε ίδ Ιΐδεά 38 3 ΠΟΠΠ ΐίίε ΣΙΓίίοΙε δηουΜ θετό. άποφαστικόιι ίδ
ίΐδείί 3η υηεχρεοΐεά λνοπίΐ, αραΓί ΓΙΌΠΙ ιΗε ί3οΐ ΐηαΐ ηο δΐιαΗ ίοΓπι ϊβ 1ίηο\νη ; άποφητικόι ίδ Ιηε
αΐΐεδίεά α(1]εοΙίνε. δενεΓ»! Ιεΐΐεΐ'δ 3Γε οίοΐΐείΐ 35 (Ιουοιίυΐ ουί »1Ι 3Γε ρΓθθ3θ!ε τε3(1ίη§·δ, αηά

άγοραστικόν (Ηιιηΐ), «ΊιίοΗ ίδ πιοΓε δυίΐαίιΐε, οαπ-Ι^ΓάΙ^ οε τεαά, ίοΓ ιΗε φ, ΐηοιι^Η ιΗε ίηΐί
Π3δ ίαάεά Αηά ίη ραπίδ άίδ3ρρεαΓε<1, δεεπίδ εεπαίη ; 5εδί(1εδ ιΗε ίπφΓεδδίοη οί ιηε ΙεΐΙεΓ οη
ιηε ρ3ρνΓθ3 ιηεΓε 3Γε οΙε^Γ ΐΓ»οεδ οί ΐηΐί ίΓοπι ιΗε Βοΐΐοηι 3η<1ΐορ οί Λε ιιρβίΐΌ^ε αηά ίΓοηι
1>οΐΗβίάεΒ οΓ ιΗε Ιοορ. όποφα{σ}τικόν, ηο\νενεΓ, δεεπίδ ροΒδίοΙε, ίί \νε βυρροβε ΐΗ3ΐ ΐηε \νπΙεΓ

(\νΗο οπ^ίηβΐΐγ \νΐΌΐε την) ίηΐεηάεά άπόφαο-ιν, 1>υ(,οΗ;ιη§ίη£ ηίδ ηιϊηά, αάάεά τικον ίο αποφασ,

ίθΓ§βΙΐίη^ ίο άείείε ΐηβ σ, αηά δίπιίΐ3Γΐ>', \νΗεη Ηε 3ΐΙεΓεά ιηε η οί την Ιο ο, οιηίΐΐβά Ιο άείείε
Λβ ν. τον καΐβ[ό]ι»«-λ. ίδ ΐΗεη 3 Ιοοδβ ςυοίαιίοη ; δοπιε Μ58. άο ίη ίαοί ρΐαεε καιρόν οείοΓβ
ϊξα-γοραζόιανοι ίη ιΗε ρ38δ3^β ςαοΐεά. Το 5ε§^η ιΗε ςυοίαΐίοη 31 ότι 3ηά ιηε ηενν δεηΐεηοβ
31 κηρϋττιι, 3δ Ιηε εάίΐοΓ ίΐ3ά άοηε οείοΓε Λε βτδΐ ραη οΓ 1. 45 ν38 τε3ά, πιβίιεβ Ηορείεδδ
ιΐί'ΐπ π-ΐΐκ·.1;, αηά ΐδ ίηάεεά ίηιροδδίοίε ίί γαρ (α

.

Ι&εΐχ Γε»άίη§) ί
δ

αοοερίεά. Ιί βηουΐά οβ
3άάεά Ιηαΐ ιΗε ι οί άντίπάλον Η»δ 3 Ιηϊο1;εηίη§[ ίη ιΗε ηιϊάάΐε, «Ήίοη ηιαίίεδ ίι Ιοοίί 1ίΙ:6 φ ;

ουί φ ηαδ ε!δε\νηει·ε » Γ3ΐΗεΓ ΐ3Γ^ε Ιοορ, αηά ενεη ί
ί \νε τε3ά <5ιτ(ι)φ ί
ΐ ίδ < ϋΙΓκ υίι ίο ΙΙΜΜ-

α ροδδίϊιΐε \\ΌΓά ουί οί ιΗε ίο!1ο\νίη§; οηαΓηοΐεΓδ.
44-7· ΕρΗ. ν

, 1 6
.

48. ΐπίστ[ί]υων: Ιηε δρε11ίη§; ί
δ ίη ^εηεΓ3ΐ οοΓΓεοΙ, 3ηά ΙΗε κραοε οεΙ\νβεη τ αηά υ

ίδ νει·/ ΙαΓ^ε ίοι ι. Ιι ίδ ροδδίοίε Ιο τεαά ιπιστ[(ΰ]αυΐί(ν («ί), 1>υΐοη ιηε \\·Ηο1ε ιΗε τεαάίη^ ίη
ΐηε ΐοχΐ Ϊ8 ρεΓηαρδ ρΓείεΓαοΙε.
49 ί

·

*ΐ"ζ°'3ΐΡ'"*ι : ί
ΐ ίδ ηοί οεΓίαίη Λαΐ ιΗε ο Ηαδ Κ3.\\γ 1>εεη άείείεά, αηά ιηε Γεβάίη^;

ηιυεί ΐηεΓείοτε οε τε^ΗΓάεά αδ άοιιοιίϋΐ ; οιιΐ Ιηε οεηαίη ρ^π αηά ρΓοοαοΙε τ ηιαίίε ί
ΐ άίβϊοιιΐϋ

ίο ανοίά ίΐ.

5ο. ·Φ""!'" ·' ίηβ \νοΓά ίδ αρραΓεηΐΙ^' υηΐ^ηοχνη (εχοερί ίη ΐΗβ δΐιββίαηΐίναί ίοπηι ΐφάδιον,
νίαΐί(αηΐ), ουί ίΐ ίβ α Ηΐ^εΐ^ εηου§Η ίοπηαιίοη αηά δΐιίΐδ Ιηε οοηΐεχΐ εχοείΐεηΐΐ^ ; ΌοποίΗευδ
λναδ οη ιηε «αν ουί ηεδίΐαΐεά ίο εοιηβ ααΐυαίΐχ ίο ΡαρΗηυιίυβ'δ εεΐΐ ννίΐηοιιΐ αυΐΗοπζαΐίοη.

Ρ3ΐαεο§Γαρ}ιίεα1Ιν ιΗε τεαάίη^ ίδ νει·}· ρι-οοαοίε, Ιηοιι^Η ιΗε υρρεΓ ραπ οί ιΗβ φ Ηαδ εοπιρίείεΐχ
άίδαρρεαπεά.

53- τάκκ ί
δ

ρειΊιαρδ ΙιαΓάΙ^ εηου§;η, ουί Ιηε \νπΐίη§ δεεπίδ Ιο 5ε Ιεδβ εοηιρΓεδδεά αϊ Ιηε
οί Ιίηεβ. Ιί ηο άουΙ)ΐ £ίνε8 ΐΗε δεηβε.

55- άγγ(\]ια : εί. 1
.

57·
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ΡΑΡΥΚυδ 1928. —ΜίάοΠε οΓ ίηε ΡΌαπΙη

Ιην. Νο. 2496. 27-7 Χ ζ6·5 οιη·

ΐη 1922. Ρβρ^τυδ 5ΐ&ίηε(1 ά&τΐι βΐΌ\νη οη Λβ ΙεΓι, α ραΙβΓ βΐΌ\νη οη Λβ
,Μικ:1ι ΜΌπη-βαΐεη, ζηά Γι·&£ΐηεηΙαι·}'. λΥπίΐβη ίη α Ι^ε βοΐά οιίΓδίνε η^ικί \3γ

ι ΙΓ.ΙΙ·Ι]'Μ.·(!δεηβε, ΙβΙΙεΓδ ΙϊΙεΓ&ΙΙ)- οοιηρΓεβδεά, 3.1οη£ ίΗε ββΓεδ, ΐη Μ&οΐί ϊηΐ; ; ΐηε δΐιόδοπρίίοη
&ηά ροδίΒΟΓΪρΐ ίη α Ιαπ^ε βίορίη^, ιηοΓβ Γ»ρί<1 οϋΓδϊνε. Ρο1(1ε(1 ίηναΓίΙϊ, ιηαίηΐγ ίτοηι ιΗε
ΓΪ§1ιΙ, αη(1 ΐΐιεη οηοβ ΓΓΟΓΠ ιορ ίο 5οΐΙοιη.

ΤΗο πιαίη ροΓίϊοη οί ΐΗΪ5 1είΐ6Γ, \νΗΐο1ι ΐκ Ά τεςυεδί ΓΟΓ ΡερΙιηυΙίυΒ'β
ίη δίο1<ηε55, νν&3 \νΓΪΙίεη ί>γ εη ΗϋΐΕηυεηΒΪδ. Ιΐ Ϊ5 Β.§οοά άεβΐ πιιιΐΠ3ΐε
οοηΐϊϊηεά ηοΐΐιΐη^ Βεγοηά Ιΐιε Γεςυεβΐ ΓΟΓ ρτΆγετε. ΤΗε ιτιοκί ΐηΙεΓεδΙΐη^ ροΓίίοη
Ϊ5 ΐΗε ροΒίβοΓΪρΙ, Ε(ί<ΐ6(1 \)γ ΐΗε δεηάεπ ΗίπίδεΙΓίη ΗΪ3 οννη Ιιαηιΐ. ΤΗεΓε Ϊ5 ηο

Ιο ί(3εηΐί<ν ΙΙΪΓΠ \νΐίΗ Εηχ ΗεΓΕοΗύεδ 1<ηο\νη ίο υβ, ε. ^· \νΐΐΗ ΐΗε ΒίβΗορ
ΐΗε ΑΓΪΕΠΒ (ΑΐΗαη., Ηίίΐ. Α^., 72), ΐΗε ^ηαΗοπΙε πιεηΐϊοηε<ί ί>γ δοζοιηεη, ίϋ, 14, ΟΓ
ίΗε Μείεΐι^η 5Ϊ3Ηορ οΓΝϊΙίΐου (ΑΐΗΕΠ., Αροΐ. €. Α^., η\ ; οί. 64).

ι Τω παρά θ(ω [ήγ]α.πτ)μί[ι>]ω πατρι άπα Παπναυτίω

2 Ήρακλΐίδης.

3 Ά(1 μ^ν σόί ο καιροί το[ΰ] ίν£ασθ[α\ι ύιτΐρ ήμ&ν, και τήί παρά τον

κρ(ίττο[ν]οϊ

4 δια των ΐύχωι> σον βο[η]θ(ίας δ[ΐό}μΐθα· νυν δι πλίον παρακαλώ σ[ί τοντο]

5 και 6/5 δνομά μου και πρί>ί την κα[τ]αλαβον[σ]άι> μ( νόσ\ρ\ν [ΐ]πίγο\νσ\ά\ν μ(]
6 ποιήσαι και το ίλαιον κα . [....... ] . ρκ . . ν . [..... ]? . [......]

ίο[ΰναι (?). Ου γαρ]

7 άλλωί βοηθΐΐσθαι πισ[τ]([ύω
8 γα[. .'ΡΟΙΪ χρ^τοψί^Μ'Ίίί^] *ωΓ $Ύ*ί!αν ?Χ?ίΓ· (2η<3 Η&ηά) Έρρωσθαί σ\ΐ\
9 «ι» κ(υρί)ω Χρηστω (ΰχομαι ΐπι πολύν
ίο χρόνον (ύχόμΐνον ΰπίρ (μου συν(-

ιι χβ>Γ> τάτί/ο θ(οσ(βίστα{τα}τ(.
12 Και 6 προφήτης βοά

" ίν θλίψι ΐπΐκαλίσάμην και (ίσήκονσίν
13 μου". Νυν αληθώς θλΐψις (ν ρ (ίμί, οπού οΰτΐ άδίλφον οΰτ*
14 τίνος άλλου βοηθήσαι δύναται βοήθΐΐα (ί μη (^) δια του κυρίου ήμώ(ν)
15 Χρήστου δια των υμών ίΰχών προσδοκομίνη ϊλπίς.

οη ΐΗε

(Ι5ί Ιΐ;ιικ1 Τω παρά θΐώ ήγαπημίνω πατρι άπα Παπνοντίω

Ήρακλίίδης.

3· κρίΐτ'τονοι. 5· Μ* *&ο·'ο]»: Ηυηΐ ; 5εβ ΠΟίε. 1. ΐπιίγηυσα». 8. 1. χριστοφο-
οία!, νγίίΐαν. 9· >""· 1.Χρ«τφ. 12. 1.θλίψα. 14. ημα. Ι ζ. Ι. Χριστοί,
π ροσ&οκωμίνη.

'Το ίΗε Βείονεά ΓχΐΗεΓ ίη ΐΗε κΐ^Ηΐ οΓ Οο<3 Αρα ΡΗρηυΙΐυδ,
Α1\ναχ5 χοιι ήηά Ιΐρηε Ιο ρτ&γ οη ουΓ οεηεΙΓ, ΆΤ\ά \νε Ηδΐν ΐΗε Ηεΐρ νΗίοΗ ίΗε Μοβί
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Ηί§Η £Ϊνε3 ίηΓου§Η γοντ ρΐ3.γ&τ3 ; Βυί ηο\ν γεί ίΗε ΓΠΟΓΟ άο Ι εη,ίΓε&ί γο\ι ίο οΌ
ίηίδ οοίΐι ίη π\γ ηαπιε ΑΠΟ \νίΐη ΓεΓεΓεηοε ίο ίηε κίοΚ-ηεβδ \ν1ιίοη ΗΕΗ Γ^Πεη υροη πιε

ζηά ίδ ορρΓεβδίη^ πιε, ζηά ίο §ίνε (?
) ίΗε ου . . . ΓΟΓ ίη [ηο] οίηεπ \νζγ άο Ι ίηΐ5ί Ιο

οε Ηείρεά . . .

'

(5ί§ηε(3)

' Ι ρπιγ ΓΟΓ γο\ΐΐ ηε»1ίη ΐη ίηο ί,οτά ΟΗπδί ΓΟΓ α 1οη§ ίίπιε,
ρΐ3.γίη§ οοηΐϊηυαίΐγ οη πιγ οεΗϊΙΓ, πιοδί ρίοιίδ ΓίΐίΗεΓ. ΤΗε ρΓορΗεί ίΐΐκο οπεβ :

" Ιη
αίϊΐίοΐίοη Ι οβίΐεά αροη Ιιίπι Άηά ηε ηεαπί πιε." Νονν οΓ Ά Ιπιίη ίί Ϊ5 ΗίΉΐοΙΐοη ίη
λνηϊοη Ι ΕΠΙ, ννΗεΓε ηείΛεΓ ΓΓΟΠΙ Ά ΟΓΟίΗεΓ ΠΟΓ ΓΓΟΠΙ Άΐ\γ οίΗεΓ οαη εβεςίααΐ Ηεΐρ
οοιηε δανέ Ιηο Ηορο χνΗίαΗ Ι εχρεοΐ ογ ουπ ί,οτά €ΗΓΪ5ΐ ιΗι·ου§1ι γο\ιτ ρτΆγετ5.'
(Αάάΐ£35κά)

' Το ΐΗε οείονεά ΓαίΠει· ίη ΐΗβ 5Ϊ§Ηΐ οΓ Οοά Αρ» Ραρηυΐϊϋδ,
Ηεπίοϋα'εΒ.'

4. τοίτο : ϊ
ι Ϊ8 ηοΐ οεΓίαϊη ιΗαί αη^ΐΗΐη^ Γο11ο«·εά σ{ί, ί>\ιΐ ΐΐιοτε \νου1<ύ ββ ΓΟΟΠΙ ΓΟΓ

τοντο, ΓΟΓ «ΉίοΗ (ΟΓ &η εςυίναΐεηΐ νοΓά) Λ ρΐαοε ιηυδί 1>εΓουη^ ΒοιηεννΗεΓε, αη<1 ϊ
Γ

άτίγανσά»

μι ί8 π§Ηΐ ίη 1
.
5 ϊΐ οδηηοΐ 1)6 βΐιβά ίη ΐηβΓε.

ζ. μ* »όσ[ο}ν : μι οαη ννεΐΐ Βε τεαά, ΐηοιι^ΐι ΐηε ΐΓαοε (αΐιεη αδ ΐηε (ΪΓδΙ βίΓοΙίε οΓ μ ιπί^ηΐ
1)β Ιΐιβ Ιαβι οΓ ιΗε ρΓεοεάίη^ ν. Ιη ΐΗαι οίδε α \νοΓά Ιιε^ίηηίη^ ίχο \νονι!(1 Ηανε Ιο οε Γβα<1,
αηά ιιοΐΐιίη^ Ιίΐίεΐ^ δυ^ςεδίδ ίΙβεΙΓ. νόσο» ΐβ ^ϋ8ι ΝνΗαΐ ϊδ \ναηΐεά &ηά ίδ κυρροπεά ο>·?λαιον ίη

1
.

6
, ουι ίΐ 03η Ιιο 3οοερΐε(1 οηΐ^ χνίιΗ Βοιηε πιίδ^ίνίη^. ΤΗε ΙεΙΙβΓ αΓιβΓ ο ΙοοΙ;κ Ηΐίο ρ

ΐΗβ άο\νη5ΐΓθ!ί6 οΓ ρ ΐ
β ηοΐ ε1δε\νΗετε Ιοορεά τουικί 31 ιΐιε Γοοΐ ϋ8 Λίβ ίδ
) αηΛ Ιηε

ν ϊδ ηοΐ ιηυοΗ Ιίΐίε &ηγ οίΗεΓ » ίη ΐΗε ΙεΙΙβΓ. Τΐιε Γο11ο\νίη§ ΐπίγονσάν μι ίδ ηοΐ
δαίίβΓ^ΟΐΟΓγ, ίΐδ καταλαβοϊισάν μ( δβεΠΙδ ΗΐΐΙ Ι ί

ι 'ίι-III , Οΐΐΐ Ιηε οΗ^ΓαοΙεΓΒ νίδίΙ)1ε δίΓΟΠ^Ι^ βυ^ββδί πιγο
ΟΓ πιτο ΟΓ πιγο »η(1 ίπιτα ί

δ ηοΐ Ιίΐίεΐ/. ΤΗβ η ί
δ οη α (3εΐ&οΗε<1ρίεοε οΓ ριρ)τιΐδ, ΐηε ροίίΐίοη

οΓ \νηίοη ίδ ςαίΐε οοη]εοΐιΐΓ&1.

8
. Α11 ιΗε τεαιίίη^δ οΓ ΐΗε ήΓδί Ηίηά ίη ΐηίβ Ιίηβ αΓε νεπχ άοαβίΓυΙ εx^βρ^ χρηστό, «αϊ,

αηά ίχίΐί. φ ίδ α ροβδίοίε αη^ ίηάεβοί Ηΐιεί^ Γ6»<1ΐη§;, οαΐ Λε υρρβΓ ραι-1 ίδ Ιοδί, £ΐηά ν εουΐά
1>εκζά (ΓοΓ ιΗε βρείΐίη^ Χ;)ΐ;στοΰ ςΓ. 1

.

15). ΙΓ φ οε τεαο! χρη<ττοφ[6]ρ[«] ίδ εχρβοΐεά" (οΓ. 1926,

ι ) ; ουί ίη Λ&ΐ οαβε ϊ
ΐ ίδ < Ι ιί ΐκ:ιι!ι ίο αεεοιιηΐ ΓΟΓ ΐΗε (Γαεεδ 1)εΙ\νεεη ρ αηά *ωί, ζηά χριστοφορία

δβεηηδ α Ιιΐίεΐ^ εηου§Η Γοηηαιίοη ΓΓΟΠΙ χριστοφόροι.
12. Α ΟΟΠίΙίίηΕίίοη οΓ Ρδ. ΟΧνϋ, ζ, ΐν ί)λιψπ (ΑΤ « ίλίψ·«ωΓ) ίπ€κη\(σ<Ίμην τίιν κνριον, και

«νήκουσί'ν μοί \μον Μ°'αΑΚ.Τ)ί «ΙΠα Τοη. ίί
,

β
,

ίβόησα ίν βλί^τα μον ττρορΚύριοι* τυν θΐάν μου, και

(ϊσήκονσίν μον. ΟΓ ροδκίβΐγ Ηθΐ'ϊοϊίίΐεδ Κηε\ν Ρδ. οχνϊί ίη Η ΐεχΐ ίηΐο ΛνΙήεΗ ιΐσήκουσαι Γΐα(1
1>εεη ίηίΓοάιιαεά (ρεΓΗ^ρδ ΓΓΟΓΠ ]οη. ίί

,
3 ?) ίη ρΐαεε οί (πήκ

13. νν» «τλ. : ί'οτί ί
δ ίο οε ηη(1εΓδΐοο(ί.

ΡΑΡΥΚυΒ 1929. —ΜίάοΊε οί Λε ΡοιίΓίΗ ΟεηΙιΐΓ/.

Ιην. Νο. 2497· 28x31-8 επί.

ΑοφίίΓεά ίη 1922. Κ.εάά'ίδη οΓθ\νη ραρ)τυ8, ουί \νίιΗ ΙίςΗίετ ρ»ΐεΗβδ. ΒΓοΙίεη &ηά
•ννοππ-εδίεη, αηά ίη ρΐαεεβ Γηυοη (ίείαεεά ο^ Γϋί)1>ίη§. \νπιΐεη ίη α ταΐΗβΓ 1αΓ§;ε οοΐά δ1ορίη§Γ
ειίΓδίνε ηβηά \>γ 3

.

ρΓ3εΙίδε(1 \νπΐεΓ, ^Ιοη^ ιΗε ποΓβδ, ίη Μαεί; ίηΐί. Ροΐίΐβιΐ ίηΛνίΓίΙδ,
ΓΓΟΓΠ ΐΗε τί^ηΐ, 3η<1ιΗεη οηοε ΓΓΟΠΙ ιΗε ΐορ (1ο\νη«'3Γ(1δ. Ραοβίιηίΐε (Γείΐυεεά) : Ρΐαίε V.

ΤΗΪ5 ΙεΙΙεΓ, Ιηε πιοβΐ ίπιρεΓΓεοΙ οΓ ΐΗε \νΗο!ε 5ΰΐ·ίε5, ίδ &15Ο ΓΓΟΓΠ οηο ροίηΐ οΓ
νίε\ν ΐΗε ΓηοΒί ϊηΙεΓεδίίη^· Ιί Ϊ5 ΓΓΟΙΠ ΗΠ ΑίΗΗηαβίιΐδ, αηά ΐΗε ηυεδίίοη αϊ οηεε

δεΙΓ \ν!ιεΐΓΐεΓ ΐΗίδ ΠΊΕ/ ρει·ΗΕρ5 1>ε 5ί. ΑΐΙΐΕΐΐ35ίυ5 ΗίηίδεΙΓ. ΤΗο ίάε»
Αϊ ίϊι·5ΐ 5Ϊ§Ηΐ δεεηι ςυίΐε 2Γ^Ι»ϊΐο"5, ΓΟΓ ΐΗε ηααιε Αΐηαηαδίυδ \ν»5 οοηίΓηοη,

ουί 1929 η&δ Γε&ΙυΓε5 λνΗίαΗ §ίνε ίΐ βοηιε δυρροΓί. ΤΗε Ηαηά ίδ αη εζ5γ, Βοΐο1 αηά
ηαπάδοπιε οηε, οείΓΕ^ίη^ Ά ρΓ&εΙίδεά \νπίει·, Βυΐ οη ΐΗε οΙΙιεΓ Ηαηά ίΐ

οΓ πη οίΗοϊβΙ ΐχρε. Ιί δυ^εδίδ Γ3ίΗει· 3. ρΓίναίε ρεΓδοη οΓ εάΊιααΙίοη
ίηπη α ρΓοΓεΒδίοηα! 5επο€. Μυίίΐαίϊοη ηπ^ΐνεδ ίΗε ίεχί ίη α οοηδίάεΐ'&οίε

Ι 2
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οί ίΗε ΙεΙίβΓ νετγ αοη}εεΙιΐΓΕΐ, ουί $ο ί&Γ Ε5 αιη Βε ]αά£εά ίΗε δίνΐε ϊδ νβιγ
ηοίίοεΗοΙν δυρεποπ ίο ίΗε Ενείχε οί ρ»ρ>τα3 ΙείίεΓδ Εηά ενεη Ιο ίΗ&Ι οΓ ίΗε
ρΓεβεηί δεπεδ, ίίβεΐί οονίοαδίν ρΓοοεεάϊη^ ΓΓΟΠΙ Ά ουΙΐίνΕίεά ςίπ:1ε. ΡαιΐίουΐΕΓ
δίΓεδδ πίΕν οε ΙΕΪΟ! οη ΐΗε δερΕΓΕίίοη οί ηουη ΕΠΟ! Εφετινέ ΐη ίΗε οοηοΐιαάίη^
ο1:ιιΐΜ.· : (ρρωμίνον σ( η θ(ία δίαφυλά£«(ί) -πρόνοια. ΤΗΐδ 15 Εη εδδεηίΪΕΐΙγ ΙίίεΓΕίγ
άενίοε, βο ΓΗΓ τεηιονεοί ΓΓΟΙΠ ίΗε υβυαΐ δίνΐε οΓ ρΕρνπΐδ ΙεΙΙεΓΗ ίΗΕί ίί Εί
οηοε Είτεδίδ Εΐΐεηίίοη. Α^ΕΪΠ ίΗε ΙΪ5ί οΓ ηΕΐηεδ ίη 1. ι/· ρΐαοεά δΐ(1ε 1)γ 5Ϊ<1ε
ννϊΐΗοιιί Ά εοηηεαίϊη^ καί, δΗο\ν5 ΕΠ είΓοΓΐ αΛεπ εΐε^ηοε οί ίοππι. Τΐιε ιιιαίΜΐ.ί!
ι ΊΐΓ,'ί» · ό -παντοκράτωρ θ(ί>5 καΐ ό Χριστός αντον ϊη 1. 3 ροϊηΐδ ίη ΐΗε 5&ιηε άΪΓεοίίοη,
&ηά Ιΐιε κεηΐεηοε οε^ΐηηίη^ Παρακαλώ (1

.

6
) Ηΐδ ΕΠ ιιηπιΪ5ί&]<Εο1).· ΙϊΐεΓΕίγ ίΙ^νουΓ.

Ιΐ Ϊ5 ίηιε ίΗαΙ ΐΗΐί ίδ Ι^Γ^εΙχ τεδΙοΓεθ ζηά ΐΗε τεΕίΙΐη^δ ΆΓΕ ΓΕΓ ΓΓΟΠΙ οει-ί^ίη, ουί ίΗε
νίδίΙ)1ο ΓεπίΕΪηδ δεεπι ίο ίπιροδε δοπιείΗΐη^ δΐπιίΐ3Γ ΐη δίγίε. Υεί, ΐ1ιου§;Η ίΗε
\νπ"ίεΓ Ϊ5 οοηδοϊουδίχ Εΐ'ηιΐη^ »ί δίγΐε Ηε ίδ εηίΪΓεΙχ ίΓεε ίΐΌηη ίΗε ηεοαίουδ ΒοπιΒϊδΙ

οηΕΓΗοΙεπζεδ ΗΕΐί-εθυο&ίεά ννπίεπβ οί ίΗε Βγζίΐηΐϊηε Α^ε «Ήεη ίΗεγ 3.ίπι »ί
ίοΓΠΐ, Άηά \νΗΐοΗ οαη οε δεεη, ίοπ εχαηιρίε, ίη 1927. Ιί κεεπίδ οΙε^Γ ίΗ&ί

ίηε \νπίεΓ ίδ Ε ΠΤΙΕΠ οί ε<3υοΕίΐοη 3Π(1 \νίίη δοηιε 1ίΙεΓ3Γ}· βοηδε. Ηε ννπίεδ ίοο
ννίίη τεδρεοί ίηοΐεεά ουί ίη Ε ίοηε οί ρεπίεοί εςιίΕΐΐίγ ; οηε «-ουίο1 ίπίΕ^ίηε ηίηι ίο
οε Ε ρεΓδοη οί Εΐιΐηοπίχ, Εηά Ηε δρεαίίδ οί ηίδ ηοιίδείιοΐά Ε5 ίί ίί %νερε οί βοπιε
δίζε.

Τηε ίοΓΟ^οίη^ ςοηβίάεΓΕίίοηδ ΟΕηηοί οε δίΓοη^Ι/ ΓείηίοΓοεθ ί>γ ίΗε ενίο'εηςε
οί ΠΕΓηεδ, ουί ίηοΓΟ ίδ οηε ηΕΐηε \νΗίαη ΙΐΕδ δοηιε ενίο'εηίΪΕΐ νΕίυε. Αηιοη^ ίΗε

πιεπιοεΓδ οί Ηίδ ΗουδοΗοΙά ΑίΠΕΠΕδΐαδ ηιεηΐίοηδ ΕΠ Άντίοχος. Νο\ν ΕΠΙΟΠ^ ΙΗε
εχίΕηί ΙεΙίεΓδ οί 5ί. ΑΐΗΕΠΕδίυδ ίδ οηε (Μίςηε, Ρ. Ο., χχνί, 1165) Εάάΐ'εδδεο*

Ιωάννη και Άντιόχω τοΐϊ άχαΐΓ7;τοΐϊ υΐοΐί και σνμττρίσβντίροις. }θΗη Εηά ΑηίίοοΗυδ

\νεπε ίΗβη »ί }εηΐδΕΐεηη, ίΗου^Η ίΗΕί ΕρρΕΓεηίΙγ \νΕ8 ηοί ίΗείπ ΟΓάίηΕΓ/ τεδίάεηοε,1
Άηά ίί λνουΐά οί οοιίΓκε οε ΕΟδυτά ίο ΓοιιικΊ ηιιιςΗ οη Ε ιτιβΓε οοίηαίάοηοε οί ηΕπιε.
ΝενεΓίΗεΙεβδ ΑηίίοοΗιΐδ, οοηιηιοη εηου^Η ε^ΗίεΓ, δεεηΐδ ίο ΗΕνε οεεη ίηίΓεςυεηί ίη

ΟΗΐ'ίδίίΕη ίίπιεδ,* Εηά ίη Ε§γρΙ οηε ίδ ρΓερΕΓεά ίη ΙΗε ΓοιίΓίΗ οεηίιΐΓγ ίο ήηά ίΐ Εΐ
ΑΙεχΕηάπΕ ΓΕίΙιεΓ ΐΗδη ίη ίΗε χώρα. ΤΗε ρεΓδοηβ ΕάοίΓεβδεο" ίη 5ί. ΑίΗΕηΕδίυβ'δ
ΙείίεΓ ννεπε οΙεΕπ!/ γοηη^Γ ιΗΕη Ηίπίδείί, λνεΓε ΕρρΕΓεηίΙ>· ίη τεςυΐΕΓ οοιτεδροη-
6εηοε \νίίΗ Ηίπι, Εηά δεεπι ίο ΗΕνε Βεεη ίΓΕνεΙΠη^ Εοοιιί, δο ίΗΕί ΑηίίοοΗυδ ΠΙΕ^
ςυίίε \νε!1 ΗΕνε οεεη Εί δοπιε ίίηιε Ε ηιεηιοεΓ οί Ηίδ ΗουδεΗοΙϋ.

ΤΗε οίΗεΓ ΠΕηιεδ οΌ ηοί Ηείρ. Μεηίίοη ίδ πίΕάε οί ίΗε \νπίεΓ'3 ηιοίΗεΓ, \νΗο,

ίί ΙΗε ΓεΕάίη^ Διδΰ]μϊ}ϊ ίη Ι. 1 1 οε Γε]εοΙβ(3, ηΐΕν, ίΓοηι 1
.

17, ΗΕνε οεεη

Βίο'νπΐΕ, ίΗοιι§Η οη ίΗε \νΗο!ε ί
ί ΐδ ρπείεΓΕοΙε, ίη νϊε\ν οί 1. ίί, ίο πίΕΐίε

Εηά ή μήτηρ ί\νο άίίϊεΓεπΙ ρεί'δοηδ ; ουί υηίοΓίυπΕίεΙν \νε άο ηοί 1<ηο\ν ίΗε ΙΙ;ΙΠΗ

οί είίΗεΓ οί 5ί. ΑίΗΕηΕδίυβ'δ ρΕΓεηίδ. Ιη Ηίδ δεοοηά Ιείίεπ ίο Ι^υαίίεΓ (Μϊ^ηε,
Ρ. Ο., χχνί, 1183 π".), ννπίίεη ΕΒουί 359ι «ΉίοΗ ίδ εχίΕηί οηΐν ίη Ε Ι^Είίη νεΓδίοη,

1

Έχάρην ίιξάμίνοι νμων και νυν επιστολή*, ότι μάΧιστα από Ί(ροσο\ίμων ΐγράψατι.' Τΐιε οη!>· ΓουΓίΗ-οβηΐυΓ)» ραρ)Τϋ5 ίπδΐίΐηεεβ £'νεη ίη ΡΓεϊδΐ^Ιίβ'β Λ'αηκηία^ ΆΚ:
Ρ. Ο.\}'. ΐ

, 102,3 (*·η· 3°^); Ρ5Ι· ί», 205, ι (*.υ. 3Γ7); ·$'"<?· Ρ"1·* χχ. ιοβ, 13 (4*
εεηΐ.). ΤΗε (ΪΓΚΙ ι\νο απέ ε^ΗίεΓ ΐΐιαη ουΓ ΙείίεΓ, &ηά ίη Οχγ. 102 ΐΗο ηαπιε ίκ ηο <1θϋΙ)1 Ιΐι»ΐ
οΓ Λ ρ ιμ.ιη, ίΗε ΠΙΕΙΠ Η^νΐη^ 5εεη α πΐ32>8ΐΓαΐε οΓ Α1εχαη(ΐΓί3. Ιη Αροΐ. α/ί Οοηίί., ίο,
ΑΐΗαη35ΐιι$ οΐΐοδ 38 λνϊΐηεδ8εδ Ιη3ΐ Ηε Ιΐ3<1 ρπα}'εά ΓΟΓ Οοηκίαηΐίαδ, &\οηζ λνίΐΗ ίηε Οαχ
Ρείίείδδϊηηυδ »η<1οίηεΓδ, ίΗε α^ηία ίη ηίαι ΑηΐίοοΗαβ 3η<1Ενα^ΓΪϋδ. ΑηΙίοοΙιιι§, ΒίβΗορ οΓ
Ρίοίειηαίδ ((Ιΐεά βείοΓε Α. ο. 4^8), ΓΟΓ λνΗοπι βεε, ε. β., \ν. 8ηιϊΐΗ &η<1Η. \Υ3αε, ΌκΙ. ο/'
€Αηί/ιαη Βίοξταρίιγ, 5. ν., τηζγ »Ιδο οε τεοΐνοηεά ίο ίΗε ΓουΠΗ εεηΐιΐΓ}'. Βϋΐ ΐΐιε ηαπιβ
ηοί οοιηιτιοη ΐΐιεη, εδρεοϊβΐΐν ίη
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ΑίΗίΐηαδίϋδ αοΓηρΙαίηδ ίΗαί ο\νίη§ ίο Ηϊδ ρεΓδεοιιίίοη ογ ίΗε Απαηδ
' ίεδίίδ ε$ί

αυΐεπι Οοηηίηιΐδ, ςιιία ηεο ραΓεηΙεζ φιο$ Ηα&ο ροΐυί νίάεΓε, εχ ςιιο ρεΓδεςιαιαηίιΐΓ
ηοδ', αηά Α. Κ,οοεΓίδοη οοηοΐιιάεδ ΓΓΟΓΠ ΐΗίδ ίΗαί Ηίβ ραι-επίκ λνεπε ίΗεη αΐίνε

(Νκεηε αηά Ροχί-Νϊαηε Ραί/ΐ€Γ5, ίν, ρ. χίν1 ; δεε, Ηοννενεΐ', ρ. 562°) ; ουί ίΗε \νοΓά

τηζγ οί οοιίΓδε ηηεαη ΓηεΓεΙχ
' Γείαίίνεδ ', αηά 5ο ρΓονεδ ηοΐΗίη£.

(ρ. $) ίηίεΓδ ΓΓΟΠΙ ίΗο ίαοί ίΗαί Ηΐδ ραΓεηίδ ΆΤΚ ηοί ιηεηΐίοηεά ίη οοη-

ηεχίοη \νίίΗ ΗΪ5 ρεΓ5εουίϊοη \>γ ΐΗε Απ^ηβ, ννΗεΓεΕΒ ίΐη αιιηΐ οί ΗΪ5 άοεδ ΟΟΟΙΓ

(Ηΐχί. Α^., 13), ΐΗίΐί ΐΗεχ \νεΓ€ ΐΗεη άε&ά ; βυΐ ΐΗεΓε ΪΗ ΓΟΕ!!/ ηο ενϊάεποε οη

είίΗεΓ 5Ϊ6ε, ζηά ίη ζηγ ΟΗδε \νε ϋο ηοΐ 1:ηο\ν ίΗε ά&ΐε οί Ιΐιε ρΓεβεηί ΙεΙΙβΓ.
ΤΗε οίΗεΓ Ιεΐΐεπ; §ϊνε ηο ίυπίΗεΓ βεοϊδίνε ίηάίο&ΐίοη. Τΐιε \νπΙεΓ οΓ 1925

ηιεηΐΐοηδ Ά δΐ^νο οί ΑΐΗαη35Ϊυ5 3.ηά Β&Λ05 ζκεΐιη£8 ίο Άθανάσιον τον κυρών μου,
«Ηο \ν35 ΐΚει-είοΓε &ί ΐΗΕΐ ίΐηιε ννϊΐΗ ΡαρΗηυίίνίδ. ΤΗε ΑΐΗ^παδΐυβ τεΓεΓΓεά
Ιο πΐΆγ ννεΐΐ οε ΐΗε \νΓΪΙεΓ οί 1929, οαΐ ννε ο^ηηοΐ οε αειίίΐίη οί ΐΗίδ, αηά ίΗε
τείεΓεηαε Ιεΐΐκ υδ Ηΐΐΐε αοουί Ηϊηι (εχοερί ΙΗ&Ι Ηε \ν&δ ίη α ροδϊΐίοη ίο 1<:εερ
δίβνεδ), δίηαε Ηε \ναδ ρΓεδίιπίΕοΙγ, ίη νϊε\ν οί 1929, ηηεΓεΙγ οη α ΙεηιροΓϊΐ'χ νίδίΐ Ιο

ΡαρΗηυΙίυδ. ΑΓΠΟΠ^ ΙΗε \νπΙεΓ5 οΓ ΐΗβ 1εΙίεΓ5 \νε πιεεί δοπιε ηπηιεδ ΓαπιίΙίΕΓ ίη
ίΗε Γεεοπίδ οί ΑΐΗΕηΒ,δίυδ'δ Ιίίε ; ε. §., ΗεΓΕοϋάεδ ζηά Αηιηιοηίυδ Ο(χιπ· αηιοη^
ΑίΗ3ηΕ5Ϊ3η οϊδΗορδ ΟΕηϊδΗεό ϊ>γ ίΗε ΑΓΪΕΠδ, Ηάί. Α^., 72, 3.ηά οί. Ερ. αά
^^α^οηι^ιιηι, 7 : μνημονΐύας Αμμωνίου, του μ(τά Σαραπίωνος άττοοημι'ισαντοί ; ουί ΐΗεβε
ΠΗηπεδ χνεΓε Ιοο οοπιηιοη ίοΓ ίΗε οοϊηοίόεηοε Ιο Ηανε &τ\γ ναΐυε.

ΤΗε Ιεΐΐεπ ϊδ Ιοο ίι·£§Γηεηίαι·)τ ΓΟΓ δίγΐϊδίϊο Ιεδίδ Ιο οε Ερρ1ίε(3, ουί οηε ΟΓ 1\νο

ροίηΐδ 3Γε άεδεΓνίη§ οί πιεηΐίοη. Ιη ΙΗε βΓδΙ ρΐίΐοε, ίΗε οηΊίβδίοη οί ίΗε ίίίΐε
(ττίσκοποί \5 οί ηο 5ΐ'§ηίβθίΐηοε. Ιί ίΗε Μ5. ΐΓΗ(3ϊίϊοη οί ίοιίΓΐΗ-οεηίιη-^ ΙείίεΓδ
οε Ιηΐδίεά ίΗεί'ε Λν»δ ηο υηϊίοΓΠΐίίγ οί ρπΒοΙίοε ίη ίΗίδ ρ.'ΐι·ιίι:ιι1:ιι·, αηά ίίίΐεδ
ΐηδεΓίείΙ ΟΓ ΟΓηίίΙεά1 3ί ΙΗε \νΗϊπι οί ΙΗε \νΓΪίεΓ ; ίΗυδ υΓδαοίιαδ αηά Υαΐεηδ οηιίί
ίΗείΓ ίίίΐεδ ίη \νπΙίη£ ίο Ρορε ) αΐίυβ (Αροΐ. ί. ΑΓ., $> ; Ηϊίΐ. ΑΓ., 26), οιιί ΐηδειΐ
ΐΗεηι ίη ίΗεΪΓ ΙείίεΓ ίο ΑΐΗαηακΐαδ (ί&ϊά.). Ενεη ίΗε ίϊίΐε οΓ ίΗε ρεπδοη αάάΓεδδεά
νναδ οΓίεη ηοί ίηδεΓίοά (ε

.

ξ. Άθαναπίω Ίωβιανός, Μί§ηε, χχνϊ, 813 ; Έπικτήτω
Αθανάσιος, ορ. άί., 1049 '·> &€·) ί Βία ΑίΗαηαδϊυδ ίη Ηΐδ ΙείίεΓδ υδυαίΐγ οιηίίίεά Ηίδ
ίίίΐε. ΤΗε δαίαίαίίοηδ αΓο οίίεη οπιίΐΐεά ίη ίΗε Μ55., ουί βοπιε εχαπιρίεδ οί ίΗειη
αηά οί ίΗε ίΐηαΐ 2Γε£ί'η§5 ηιαγ οε ο,ιιοίεά : Κυρίω νΐω και -ποθα,νοτάτω σνλλατονργω
'Ρουφινιανω Αθανάσιος (ν Κνρίω ·χαίρ€ΐν (Μί^ηε, χχνί, ιίδο); Άθανάιτιοί αββα
Ώρσισίω κτλ., άγαττητοΐς και ποθανοτάτοις αδίλφοΐς (ν κνρίω ·χαίρ(ΐν . . . Προσα-
γορίνονσιν υμάς ο

ί

σίιν ίμοί. Έρρωσθαι υμάς (ν κνρίω (ΰχομαι, αγαπητοί και ττοθανό-

τατοι άδ(λ.φοί (ίο»1. αϊ., 977~^°) > Έρρώσβαί σί και μιτ>]μον(ύ(ΐν ημών τω κυριω (ίιχό-
μ(θα, αγαττητί και ώϊ αληθώς τ,οθίΐνύτατί (ΙοίΗ. «V., 1084) ; Τω άγ. και αληθώς ττοθ. νίά)

Μα^ίμω φιλοσοφία Άθ. (V Κ. χ. ... Τίροσαγορίνουσί σι ττόιτίί οί συν ημΐν (ρρ. €Ϊί.,
1085-9)· ΤΗε Γεδεηιοΐαηαεβ ΗεΓε ίο ΟΙΙΓ ΙείίεΓ απέ Ιοο δΙί^Ηί αηά ίΓΪνί&Ι ίο οε οί

Άΐ\γ ναΐιιε, αηά ίΗεΓΟ ΐδ οηε ηοίεννοΛΗχ άίίϊεΓεηοε. Ιη ηο εχίαηί ΙείίεΓ άοεκ
5ί. ΑΐΗαηαδίιΐΒ ιικε ίΗε ρΗταδε «» κιγπω θ «α ίη ίΗε δαίυΐαίϊοη, αδ άοεδ ΙΗε ννπίεΓ οί
1929. Βυί \νε Ηανε Ιοο ίε\ν οί ίΗε δαίηί'δ ΙείίεΓΗ ίο οιιίΐά νεΓχ ηιυοΗ οη ίΗίδ.
Οηε ίυΓίΗεΓ άϊίΤεΓεηοο πιαχ οε ηοίεά. Ιη ίΗε ννΓΪΙίηςδ οί 5ί. ΑίΗαηαδίυδ, ίο ;υά§ε

ογ ίΗε ρΓΪηΙεά ίεχί, >νε ήηά ίΗε ίοΓπι ΐΙαφνσύτΗΗ, ΗεΓε Παπνοντίω. ΤΗϊδ Ηο\νενεΓ
οαηηοί οε ϋδεά αδ α δεπου5 αΓςαηιεηί ; Μ55. αΓε ηοί ίο οε Ιπίδίεά οη ροίηίδ οί
ΟΓίΗο^ΓαρΗγ, αηά αη εάϊίΟΓ Ηαδ ίο ηοαηαΐίζε δρε11ίη§δ. Ρίηαΐΐχ, ίΗε ίαοί ΐΗαΙ ίΗε
ΙείίεΓ Ϊ5 ΗοΙο^ΓαρΗ ίδ ηο αΓ^ιιπιεηί α^αίηδί ίΗε ΑίΗαηαδίαη αυίΗοΓδΗίρ. ΑίΗαηα
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5ΐιΐ5 ςειΊβίηΙγ επιρίογεθ ίΐπίΕηυεηβεΒ, 6υΙ ΐΐ άοεε ηοΐ ΙηεΓεΓοΓε Γο11ο\ν — ίηάεεο! ίΐ Ϊ5

εχοε«5ΐνε1γ ΐιτιρΓΟΟΕοΙε— ΐΗ&Ι Ιιε ηενεΐ' \νΐΌΐε Ε Ιεΐΐεπ \νίΐΗ ΗΪ5 ο\νη Ικιικί,

ρΓεδεηΙ Ιεΐίει·, ριίΓεΙγ ρπίναίε αηϋ ρεΓδοηαΙ ΐη ο!ΐ3ΐ·£ΐ€ΐ;εΓ, Ϊ8 ηοΐ οΓ& Ιίΐηά ΓΟΓ

Ηε ν.'οπίίΐ Βε βρεοίαϋχ Ιϊΐίεΐχ Ιο ιίδε βη
Ιΐ ννίΐΐ 6ε βεεη ΐΐι&ί & οίεήηϊΐε ϋεοΐΒίοη ι'

β

ΪΓηροΗδϊΒΙε. ΤΗε πιοχΐ \νε οαη

Ϊ5 ΐΗαΐ ίΗεΓε 13 αϊ 1ε&5ΐ Ε τε&δοηΕΒΙε ρΐΌβίΐ&ϋίΙγ ΐΗαΙ \νε Ηχνε ϊη ΐΗε ρΓεδεηΙ ^3ο^1^-

ιηεηΐ α 8ρεαηιεη οΓ ίΗε Η&ηά οΓ ΐΗε ^Γε&ί οΗ&ηιρίοη οΓ οΓΐΗοάοχ/, ζηά ΐΗε πιεπε

ροίΗΪΒϊΗΐγ §ίνε5 Ιο ΟΙΙΓ Ιεΐΐεπ &η ίπΐοΓΟΒΐ \νΗϊοΗ, ϊη ΐΐβ 5«ΐ(11/ πΐϋίϊΐΕίεά

ίΐ \νου!ά ηοΐ οΐΗεΓ\νΐδε ροδβεδδ. ΤΗε εοΙϊΙθΓ'5 ^3ε^ί Ιο ΡτοΓ. Ηυηΐ 15
ΐη

ι [Γ]ω [τϊ\μια>\τάτ\(ύ και ά[γα]πητω [πατ]ρι Παπνοντίω

2 ^Αθ~\α.νάσιθϊ [ί]ν κ(νρί)ω [β(«)]ω χαίρειν.

3 Ό π[α]ντοκ[ράτωρ] θΐος και ό Χρι[στος] αυτόν 8οίη την σην θ(ο<τ(β(ΐαν

4 π\α]ι>αμ.ίνιν ή\μΐν\ πο\νν \χ\β§νον\ και μΐμι>ήσ[θ]αι ήμ<οι> ίν ταΐς

ζ σαϊς προσ([νχαΐς]· της γά[ρ] <τήί [άγι]ότητος το[ν]το διατελούσης

6 |<ττ[α]£ ήμϊ[ν άπ]αντα[\ή υ\·για\ίνϊ\ν. Παρακαλώ οΰν πυκνο-

7 [τί]/Μ>5 ημ&ν (ΐνήσβη[τι\· αϊ γαρ [ττα/ο'] ύμ&ν διδόμεναι (ύχαι άνα-

8 [λαμβάνονται δια τ[η]ι> [ά]γ[ία\ν άγ[άπην σ]ον, και ώ? ίαν α[ί]τήσησθαι

9 «V [τ]αί[ί ά]γίαΐί [σον] πρ_ο[σ](νχ[αϊί ? *ν !£βί] το '7/'[«]7ΐ«]ί?ο['']· Χαριοΰμαι

τω δ
ι

καίω

ίο [πισθΐΐς] ώ? ά·π·αντα[χή ποίΐΐί ήμ]α>ν μνήμην]· και γαρ οΐδα ότι

ιι [φιλΐί]ς [ή}μας. Μάλιστ[α δ
" ΐστι φρο]ντίς μο\ι Λιδύ]μτ)ς και της

12 [? μητ]ρός· ή γαρ Δίδυμη [......... ~\ον και η μή[τηρ] μου άνωμαλί
13 ...... 'Αγων οΰν [μέγιστος πΐ]ρι (μου [ί'στΐ] π[ρο]σπάσχοι>τος
14 ...... α και άτονώτ[ατα Έχοντος]· ιτιστί\υ<ο 5]β «ΙΓ τον απάντων
15 σ(?Τ9Ρ[α}· ^{4Ύων $

ί

[ίν τανταις τ]αΐς νόσ[οις ήδ]όμΐθα ότι και δια

1 6 μΐρίμνης σοι γ(γον[(ν τον] καλόν νΐον Ώρίωνα άποστίλαι

ι7 [ΤΓ/)]ΟΓ ημάς. θίοδόσιος, [. . . .]σθ . [.] ., Άντίοχος, Δι[8\ύμη, η μήτηρ,

πάντες

1 8 ο
[ί τ]ον ήμΐτίρον οίκον ττ[ολ\ά] σΐ και προσκννονμΐν και προσαγορΐύομΐν,

19 [τιμι]ιότατΐ αγαπητέ πά[τ(ρ, 'Έρ]ρ<ομέι>[ο]ν σί ή θΐία διαφν\ά£ει(()

πρόνοια επί μή-
ζο [κισ]τον χ[ρό]νοι> άει μειμνησκόμενον ημών,

2 1 [άγα]πητί, τιμιω[τ]ατε.

Αάάτε&5 οη ΐΗο νεπδο :

22 Τω τιμιω[τά]τω και αγ[απητω πατ]ρι Παπ[ι>}ι>ντίβρ

23 'Α.Θ[ανά]σιος εν κ(νρί)ω θ
(

2. κω [θ ω ; 5Ο ΙΟΟ ϊη 1
.

23. 4· '· Ίταραμϊιχιν. 6. ϊατ\α ; ... ί]·χιαιΟΊ]ι>: Ηυηΐ ;

ίγιαίι·(ΐι·.
'

^ {
.

παρ : Ηυηί. άΐΌ[λα]/ι/3ά»ορτ(ΐι : Ηΐΐηΐ. Ι. αΐτήσησθι. 9
· '^ 'ί" :
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Ηυηΐ, ιχιτηρίί ξταΐία ; δεε ηοΐε. ιο-ιι. 8βε ηοίε οη 1. 9. 12. 1.άνω/ίπλί». 14. άτοκώτ[ατα

ϊχοντοί] : Ηΐΐηΐ. 15. 1· διάγοντα. τ]αΐί νόσ[οΐ! : Ηΐΐηΐ. ΙΟ. 1. άπΌΟΤίίλπι. ΐ8. 7τ[ολλά]:
Ι ΙΐΙΓιί. 2Ο. Ι. μψνησκόμίνον.

' Το ίηε Γηοδί ναΐυεά ΆΤ\ά οείονεο! ΓαΙηεΓ Ρίίρηιιΐίιΐδ, ΑΐηΕΠΕδίυΒ
ίη ΐΗε ϊ^οΐά Οοά. Μζγ Αΐηιί^ηΐχ Οοθ εηά ηίβ €ηπ5ί ξΓζηί ΐΗαΙ γοιιτ ρίείχ
1οη£ οε δραπεά ίο υ3 ζηά ΓειηεΓηοεΓ υ5 ΐη γο\ιτ ρΓΕ^εΓβ ; ΓΟΓ ίΓ γο\ιτ ΗοΗηεδΗ αοη-

ίίηυεΒ 80 Ιο <1ο ίί λνίΐΐ οε ΟΙΙΓ Ιοί ενεΓ}ΆνηεΓε Ιο οε ϊη ςοοό! ηεαίίη. Ι ΙηεΓεΓοΓε
εηίΓεαί γόη ι·ερκΆΐεά\γ, ΓεπιεπιοεΓ υβ ; ΓΟΓ ίΗε ρτζγετΒ ννηίοΗ γο\ι οίΓεΓ απέ

οη ηϊ^η ο\νίη£ Ιο χοιίΓ Ιιοΐχ Ιονε, ΕΠΟ! εοοοι·<1ϊη§ 35 >·οα αβίί ίη γοητ Υιοΐγ
8Ο \νϊ11 ΟΙΙΓ 5ΐΕΐε ρΓΟδρεπ Ι δΗ^Π άΌ γο\ι ;υ5ίϊοε ί>γ οεΐίενίης ΙΗ3.1 γο\ι
\ν!ιεΓε ΓηαΙ<ε Γηεηΐϊοη οΓ υ5 ; ΓΟΓ ϊηιίεεοί Ι 1<ηοΛν ΐΗαΙ 7ου 1°νε υ8· ^7 03Γ6 Ϊ5
οΗι'εΗχ ΓΟΓ Όϊάγηΐίΐ ζηά πιγ ιηοίΠεΓ (?) ; ΓΟΓ ΌΊόγαΐΆ. [ΐ

β ϊη δίοΐίηεδκ], ζηά πιγ ΓηοίΗβΓ

Ϊ5 ίη ί>3.άΗεΕίΛ ; κο ΐΗαΙ Ιΐιεπε Ϊ5 νετγ ξΐΚΆί Εηχίοΐχ ςοηαεΓηίη§ πιε, δίαίΐεπηυ [ίΗΪ3 ?]

ίη ϊάάίΐίοη Άηά οεϊησ ίη νεΓγ \νε;ι1ί Ηεαίΐη ; γεϊ Ι ΐΓυδΙ ίη Ιηε δ^νίουΓ οΓ Ά\\.
Ι-,ίνίη^] ΐη ΐΗε ΓηίοΉΐ οΓ ΐΗεβε 8Ϊο1<ηε55ε5, \νε τε]οίοε ίΗιί ίϊ ι:;ιιηε αίδο ίηίο γοιίΓ
πιίηά Ιο 5εη(1 ίο υβ ουτ §οο(1 5οη ΗΟΓΪΟΠ. ΤΗεοάο5Ϊιΐ3, . . ., ΑηίίοοΗυδ, ΌίάγιηΆ,
οιΐΓ ηιοίΗεΓ, Ε!! ίΗε^ οΓ ΟΙΙΓ ΗουκεΠοΙο!, \νε οοΐΗ 3Εΐαίε ΑΏΟ 3.άάτε55 γο\ι
ηιοϋΐ ναΐυεά, οείονεα! ίπίΗεΓ. ΜΗ^ ίηε (ϋνϊηε ΡΓονί<3εηεε ρΓεεεΓνε ^ου ΓΟΓ α

Ιεη^ΐΗ οΓίϊηιε, ενει· ΓεπηεηιΒεΓίη^ υ5, οείονεά, ηιοεί νϊΐιιεϋ.' (ΑάάτεΗΗεά)

' Το
πιοδί ναΐαειί, οείονεά Γ»ΐΗεΓ Ρίΐρηιιΐίιΐ5, ΑΐΗαηϊ5Ϊιΐ5 ίη ΐΗε Ί^ονά Οοά.'

ι. Παπνοντίω : ιΐιβ τ ΐδ πΐίΐάβ ταΐΗβΓ ρβοπΙί^Γΐ^, Λβ θΓθ38-8ΐΓθ!ιε 1>ε§;ίηηίη§ Ιο\ν ζηά &\τηο5ΐ
Ιοιιε1ιίη§ ιΗε Βοΐίοιη οΓ ΐΗε <ίο\νη3ΐΓθ1;β, βο ΐΐΐίΐΐ ΐΐιε \νΗο!ε 1οο1ί3 Ιίΐ^θ ΐΗε ΙοννεΓ Η3.1ΓοΓΛ Αδ
ΐΗε ρ&ρ3Τϋ8 Ϊ8 8ΐί£;1ι11}'ΓυΙ)1)ε<1 ϊΐ ιηί§;1η 1>εΐΗου§;Ηΐ ΓΓΟΠΙ Ιΐιβ Γαεβίιηΐΐε Λαΐ θ Ϊ8 ΐΗο Ιηιβ
Γ(·;ιι1ιιι^, &υΐ Λ αίοδε εχδίηίηαΐίοη ιπαίιεδ ΐΐ οβΓίδϊη ΐΗ^ι τ \& αοΓΓβοΙ ; οΓ. ΐοο ΐηβ νβΓδΟ.

5
· σαϊί : ΐΐιίδ δΐιίΐδ ίΗβ δραεε ΙιειίεΓ ΐΗαη άγίαιι, 5υΙ ΐΗε ΐΓαοβδ 3Γε δο νεΓ^ δΙΐ^Ηΐ ώαΐ ϊ
ΐ ίβ

ϊηηρο38Ϊ51ε Ιο (Ιεείάο «ϊΐΗ αεΓϋίηΐ^ όβίνεβη ίΗβ ΐλνο \νοΓ(1δ.

7
·

ιινήσθη[τι] : μνησβή[ι>αι]\\Ό\1\ά \Χ ΙΟΟ ιιιιιιΊΐ ΓοΓ ίΗβ ϊι]>αι(:. ΤΗβ 1186οί ΐΗε ΙΠίρεΓ&ΐίνε

ίδ ςυίιε ϊηΐεΐΐίςΐΐιΐε αηά ηοΐ υηεοιηιηοη, <·.^. (,ϋκ·ιΙίηϊ 2$, 19 Γ.; 1926, ΐζ Γ
.

[παρ] : ΐΗίδ βϋίΐδ ΙΗε 5ραεε 1>εΐΐ6Γ ιΗ»η ί·', «Ηΐοΐι ίΗβ εάίϋοΓ Ηαά ΟΓΪ^ηαΙΙχ
κα,ά.

Β. τ[ή]ν [ά]γ[ία]ι>ά-^άπην σ]ου : ιΗίδ §ίνβδ Ά ξοοά δίπδε Άηά δυϊΐδ ΐΐιε νΐδΐΐιΐε ΙεΐΙεΓδ, 1>αΐ
Λε δρ2αβ :ιν;ιί1;ίΐ >Ιι· ΓΟΓ ηνα ίδ Γ»ΐΗεΓ δΐηαΐΐ ; ιΐιε δΐιρροκεά ν Ϊ5 α ηαεΓε δροί οί ΐη^, ννΗΐοΗ
ΙοοΚδ ΙίΚε ιΗε ιορ οΓ Λβ (ΪΓ5ΐ υρβίΓοΙίε. τ[ο] άχ[ιο]ι> \νου1ά δΐιίΐ ΙΗε βρίΐοε ΙιεΙίεΓ, 6ιιΐ αγ ίδ
ΐΐιεη ηΐΗεΓ ίηΐΓ»οΐαΙ)1ε.

9· 7/?9[<Γ]ίι'χ[0<Γ: ΐΗερε απέ (ϋβίευΐΐίεδ ίη ΐηίδ Γβ&άίη§, ραιΙίειιίΕΓΐ^ ίη ίΗβ ο&δβ οί »
, 1>υΙ

Λβ αοηΐεχΐ Είκΐ'ιΐιε νίβΐΐίΐε ΙεΐΐβΓβ «Ιηποκί ίπιροδβ ΐΐ
, αηά ίΐ €»η ΗΐΓίΙΙ/ βο (Ιου^Ιβά ΐηιΐ ίΐ ίδ

οοιτεοί. ΡΓΟΓ. Ηυηΐ'δ (Ι ί&ι ρτο\)ΛΪ>\γ §ίνεδ Λβ δεηδε, 5υΐ ίηε δραεε ίδ δοτηενΙίΕΐ βοδηΐ^.
χαριοίμαι κτλ. : ιΗε ΓεοοηβίΓυοίΐοη αη<1ίη ρ&Γΐ Λε Γε3(1ϊη^ οΓ ΐΗίβ ρα$5^ε (ίο [? μητ^όι)

ίδ όυε ίο ΡΓΟΓ. Ηιιηΐ. ΤΙίΕΐ ίΐ ίδ άουοίΓυ! ηεε<3 η£ΐΓ(31}'6ε επαρΠαβίζεά ; οιιί αϊ 1ε»3ΐ ίΐ εαη
1>ε:--;ι;ιΙ ίΐϊ.ιΐ τεα(]ίη§3 αηά ΓεβΙΟΓαΐίοηδ

;η·(.· ,ιΐΐ Γεεοηείΐαοίε \νίΐπ ι!ιι· τεηιαίηδ.
ιι. Δ«ίΰ]μ.ι;ί: ιΗίδ Γεαάίη^ (Λ[ 6Γ81 Γε]εοΐβά ]}γ ΐΗε εάίιΟΓ οη ιΗε ενίίΐεηοε οΠ. 17, \νΉεΓβ
βεειηεά ίο &β ιΗε πιοίηεΓ'β υ,πιιι·, οεοοηιεδ νεΓ}' ρίαυδϊοΐβ ίΓ

,

\νίιΗ ΡΓΟΓ. Ι ίπηΐ, \νβ
ϊηββΓΐ α οοπιηι& αΓίεΓ Δίδυμη [ΗεΓε. ϋίο))·πΐ3 αηά ή μήτηρ &Γβ Λεη (ϋίϊεΓβηΙ ρεΓδοηδ.
12. [......... ]ο>>: ΡΓΟΓ. Ηυηί δυς§;εδ(8 (ε

.

§.) [«^« πυρ<τ]όν ΟΓ κάματον ΟΓ δοπιε
ΐ:ίΐ ρΙΐΓ35β, α.πά ΐΐιίδ δερπίδ ΙίΚεΙ^ εηου^ΐι.
άνωμαλΐ : ΟΓ άνωμαλί\α (-αν). δοπίε ΙΙ13Γΐΐδ «ίΗίοΙΐ η 1 1^1:

1

8υ^6δΙ Λ (ΙεΓαοεά α ίη 1
.

12 03.Π

δο 1)6 ίηΙεΓρΓβίεοΙ. λ^α]» (Ηυηί) οουΐά οε Γεαά \νίιΗοϋΙ πιαοΗ ο!ί(Βοιι1ΐ7 Λί ιΚε
οε^ίηηΐη^ οί 1

.

13, ί>οΐ ΐηίβ Ιεανββ βοπιε οΗηΓ&οΐεΓδ υηαεεοαηΐεά ΓΟΓ, αηά ΐΗε οίν ρΓοοαο!/
ηιίεβ ουί κη[ί] ϋγών 35 ίηε 1>ε§ίηηίηη; οΓιΗβ ηε\ν δεηΐεηοβ. άιη»μ<ιλί|ε[χρηται ί

§ ηοΐ ροδδίοΐβ.
14. τούτο ΟΓ ταϋτα ίδ ΠΒΓίΙΙ^ δοίΒοίεπΙ 3ΐ ιΗε οεβίηηίη^, ηοΓ ΕΓε ΐΗε ιηαεδ βρεοί&ΙΙ/

ΓανουΓΕοΙβ ίο ίι.

ι ζ, διάτων κτλ. : ίηε Γεα<ϋη£ διάγων ί
»

εχΐΓθπΐ6ΐ}Γ ρΓΟοαοΙε, ίηάεβά αίπηοβΐ: οεΓίαίη (ίιά
τί>ν Ιεβδ Ιίΐΐεΐ^) ; ηεηοε δοπιε δΐιοΐι τεδίοπιΐίοη αδ Ηετε Λάορίεά βεεηηδ τεςπίΓεά. ΤΗε αοιη
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ϋίηαΐίοη οΓ α κίημυΙ,ΐΓ ραηίείρίε αηά α ρίηταΐ νβΓΪ) ϊβ αη οΐ^εοιϊοη βυΐ ηοΐ α Γϋΐαΐ οηε, ΐη αη
ίπΓοπιΐ3ΐ 3η<1ρεΛαρβ Ηδδΐχ ΙεΐΐεΓ, ενεη ϊη ΐΗβ οαβε οί ΒΟ οοιτεοί α νπίΐεΓ 38 ΐΗϊβ. ΤΗβ
8ΐη§;υΐ£ΐΓ διάγων ν3δ ρΐΌ&αέΐχ (Ιυε ίο Λβ κίη^νιίαι· πιστιϋω

· ΐΗεη ΐΗβ ννπίεΓ (Ηίβ ΐΗου§;Ιιΐ ρετ-
Ιι^ρβ ραβδίη^; ΓΓΟΠΙ ΗϊηίδεΙΓ Ιο Ιιϊδ ΗουδεΗοΙά βκηετΜγ) άΐΌρρεά ίηΐο ιΗε ρΙϋΓαΙ.
16. καλόν : ΓΟΓ ΐΗβ ΟΗπδΙΪΛη υκε οΓ ΐΗε \νοΓ<18εε Μουΐΐοη Άτια .Μί11ΐρ;αη, ί. ν. ; \νϋο1;εη,

€Ητ€ίΙ. 127, 'ηΐΓ· >'3η(1 ι^6 Γ^πιαΓίνδ οΓ ΟΗεάίηί (ρ. ΐ2ΐ) οη ΐΗβ βαιηε ΙεΐΐεΓ.
17. }

ίτ
6

.[·]·'· Λβ ΙεΐιβΓ αίΐεΓ θ τη\ξ\\ΐ 1>εα, 1>υΐιΗε 1&81Ιεΐιετ οαη ΙιαΓίϋ^ 1>ερ^Γΐ οΓ Γ
, βο

ν^όϊ οαηηοΐ 5ε τεαά.

: δεε 1
.
1 1
, η.

ϊδ νετγ Γαίηΐ, Ιιαΐ ί>γ ΐΗε Ηεΐρ οΓΙΙ. ι-2 οαη οε τε3(1 \νΐιΗ ρΓαειίεα!
Ιη Λε ε^ΗίεΓ ραπ ιΗε οΙιαπιοΐεΓδ ατέ οοηίυδεά Ι)

}
1

ιΗο ρΓεβεηοε οΓ δοπιβ ειιρεΓ-
τείίεδ οΓ αη εαΗίεΓ (εχ(.



ΤΑΒΙ,Ε ΟΡ ΡΑΡΥΚΙ
ΙΝ ΟΚϋΕΚ ΟΡ ΙΝΥΕΝΤΟΚΥ ΝϋΜΒΕΚδ

Ιην. ΟΑ Ιην. Οαί.

2248 Υ6Γ5Ο 1812 2496 1928

2487 1914 2497 1929

2488 1Θ2Ο 2543 1913

2489 1917 2544 1916

249» 1923 2545 1916

2492 1924 2546 1918

2493 1926 2547 1919

2494 1926 2548 1922

2495 1927 2549 1921



ι. 5υΒ]Ε€Τ ΙΝΟΕΧ ΤΟ ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝδ
ΑΝΟ €ΟΜΜΕΝΤΑΚΙΕ5

Αοίηηαβϋδ ραρχπ, ιοο.
ΑοΗπίίηΐίο <!ΐ::]·.·<Ι, 94·
—
£Γθΐιρ οί Οορίία ραρνπ, 91·

ΑβΓΪρρα Ι αϊ ,\1ι.·χ:ιηι1π;ι, 16.
Α^πρρα II, ίηήΊιεηοβ οΓ, 2Ο.
Α§πρρίηα, οηαπαοΐβΓ οΓ, ζο.
Αΐεχαηάει·, Αίαοαποη, 113.
Αΐεχαηάει·, Βίκπορ οΓ ΛΚ· νιιιΊ π:ι : Γείαΐίοηδ
λνίΐΚ Μείειίιΐδ, 39~4ϊ·
λνίΐΐι ΐηβ Μείεΐίίΐηδ, 551·

— (Ιεαίη οΓ, 4Ο.
Άλ<£ανδμ(ύι, ιηεαηίη^ οΓ, 14, 16.

Αΐβχαηάπ'α, Αυ§ιΐδΙιΐδ αϊ, 35-
— Ιϋκίκιρ-, οΓ, ρθ\νεΓδ οί, 09-
— Οαπιρ αι. 64.
— ΟΗπδΐίαη άίδδβηδίοηδ αϊ, 39·
— αΐίζεηβΗίρ, 8, 34·
—
8^168 οί, 64.
—
Ηοδίΐϋι^ οί, ίο Κοηιαη ΕιηρβΓΟΓβ, 11, 31·
— Ιιηρβπαΐ ουίι »1, 35·
—
}β\νβ αϊ, νϋί, ιο-2ο.
— Ϊ€ΐΐθΓ οΓ Οοηβίαηΐίηβ Ιο, 46.
— Μοίοΐίαη αηΐΐρορε αϊ (?), 64, 65, 69.
— ηιιΐ)ΐίι·ϊ|ι,ι! ιτΐ3§;Ϊ8ΐΓ3.€ίε8 αϊ, 35~6·

Ιβπη οΓ, 8.
'
οί Αυ^ϋδΐυδ αϊ, 8.
οί ΑΙεχίΐηίΐΓίαη ρΓεκο^ΙεΓδ, 64.

— βεηαίε αϊ, νϋΐ, 8-ιο.
—
5)Ίΐοί1 οί, άαίε οί, 67.
—
δΐιρροδεά ΐεπιρίε οί Οίαυάϊϋδ αϊ, 7·
— ΐΓίΙ>ε8 αϊ, 5, 33·
Απίίηοηίυδ, 103, ιΐ7·
άνδριάί, αδε οί, Ιο ίιηρΐ)· Λαηαη ΗοηοαΓ8, 3Ζ·
ΑηΐίοοίΊυδ, αςιη5 ϊη ηύχχ, ιι6!.
ΑηΙϊοοΗυδ, ΒίδΗορ οί Ριοίειηαίδ, ιιό*.
ΑηΐϊοοΗϋδ, οθΓΓε5ροη<ίβηΙ οί 8ΐ. ΑιΗαηαδϊυδ,
ιιό.
Αηΐί-δεπιΐΐίδπι, νϋί, ιο-ιι, 16-19, 20-2 1.
άπα, άβ&α αρρίίεά ίο ΒίδΗορδ, 68.

απαντάω, δεηδε οί, ι ο ).
Άφίγκιοί, 'λπφίιγχιο!, 98.
Αρίβ, α^βηΐ οί 5ΐ. Αιΐιαηαδίαδ αϊ οοιιΠ, 66.
απλίκίΓορ, απλικιτάμιοί, 68.

Αροΐΐοηΐιιβ, Ιίηοννη ρεΓβοηδ οί ΐΗε ηαιηε, 29.
άρχαί, ΙβΓΠΙ Οί, 35-6·

ΑΓαΗαρΗ, }οΗη. 8
ΑΓοΗβΙαυβ, 55. 57·
— αηά ΐΗε δνηοά οίΤνΓε, 66-7-
ΑΓεΗεΙαυδ, Βίβΐιορ οί ΟαδοΗατα, 67-
άρχκρίίκ, ίη ΙιηρεηαΙ ευΐΐ, 34·
— οί Οίαικϋιΐδ, 7·
Απαη ραΓίν. &« Ευδβοίαη ραΓΐ>·.
Απυ8 άεηοϋηοεοί ί>γ Μείεΐίιικ, 39·
ΑΓδεηίιΐδ, ΒίδΗορ οί Ηνρδείε, 46, 4^, 57>
66-7-
Αδοβίϊοδ, ϊπιροΓίαηαε οί, 102-3.
Αδαίερΐαιίεδ, Μ. ]ιιΗιΐδ, ρΗϋοδορΗεΓ, 29.
Αδίυΐ, Μείεΐϊαηδ αϊ, 422.
ΑΐΗαηαδίιΐδ, δι. : η<χεδδίοη οί, 40.
— αοουβεά1 οί νίοΐεηοε αηά ορρΓεβδίοη, 47·
— αΓ&ίίΓαΓν ρΓοαεεάίη^δ α§αίηδΐ Απαηδ αηά
Μείεΐΐαηβ, 54ι, 55·
— 38 αιιΐΗοπΙν ίοΓ Μβίβΐϊαη δοΗίδίη, 4°·
— οΗίίΓαοΐεΓ οί, 57~8·
— εΐεοιίοη ορροβεά 1>νΜείβΐίαηδ, 41-— Ευδβοίαη-Μείεΐίαη εοαϋΐΐοη α§αίηδΙ, 4'-

αΐΙαΛδ οη, 4<>-8, 55~7·
— βΓδί εχίΐβ οί, 55» 7°·
— άαίε οί Ιιίδ βεαοηά εχίΐε, 54*·
— ίηίει-ίβΓεηοε \νίΐΗ ΙίΓεαά βορρίγ, 69-7°·
— Ιεΐΐερ ίΓοιη (?), 115-20.
— ΙβΙίεΓ οί Οοηδίαηΐίιΐδ .ιχ.ιπι ι, 63.
—
ραΓβηΙδ οί, 1 16—17.
— ρορηίαπί)· οί, ίη Ε§;)'ρΙ, 41-
— Γβίυββδ ίο αΐΐεηά δνηοά οίΟαεβαπεα, 47-8-
— Γε§Γεΐδ ΐΓυοβ \νίΐη Μείεΐίαηβ, 40-
— Γεδοιεά ον ΑΓεηεΙαυδ, 67.
— βϋΐηπιοηεόΐ ίο ΟΟΙΙΓΙ, 55> 5<*·
— νΓΪΐίη§δ α^αϊηδΐ ΐΗε Απαηδ, 66.
ΑΐΗαηαδίυδ, δοη οίΟαρίΐο, 55> 57· 67·
ΑΐΗΙείίς οοηίεβίδ, ]β\νδ εχοίικίβά ίΓοιη, 14 ί-

Αυ£ΐΐ3ΐευπι αϊ Αΐεχαηάπα, 35·

Αυ^δΐυβ αηά Αΐεχαηάπα, 35·
— αηά ιΗε Αΐεχαηάπαη βεηαιε, νίϋ, 9-10.
— Οίαυάίιΐδ'δ αΐιίιυάε ΐοχναΓάδ, 6, 22.
Αϋδοηίακ, ίάεηΐίΐ}· οί, ιοο, 105.

δ, Τί. Οίαυάίυδ, ρΓείεαΙ, 29.
ΒαΓοίΙΙαδ, Τί. Οίααάίυδ, ίάεηΙίΐ}' οί, 29.
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Βεη)αηιίη, Ρ^ίπαιχΗ οί Αΐεχαηοίπα, ΓεΓεΓδ Ιο
Με1εΙΪ3η8, 42.
Βήϊ, 98.
Βπεαιΐ 8ΐιρρ1}' Ιο Α1εχ3η(1π3η οίεπιν, 69.

Οαεβαπεα, δ^ηοά οί, 45-8> 5'-2, 56.
θ3εδ3Γειιπι ΕΙ Αΐεχβηάπβ, 35·
€»Ι1ίηίουδ, Βίβηορ οί Ρείυδίυηη, 41·
ί, ΟΗΗδϋαη υεε οΓ, 12ο.

ι, ΐεπιρίε οί Οΐ3ΐκ1ίυ3 31, ;.
3.1Α1εχ3η(1π3, 64.

ίί
,

Ιπιρεπαΐ ουίι αϊ, 35·
καταατάσίω! γραμμάτιον, 45·
«'λλα 38 ' δΙΟΓε-οΙίβηηοεΓ ', 64.
ΟηδεΓειηοη, ρηίΙοβορΙιεΓ, 29.
χαίρι, χαϊροΐί, 1186οΓ, 84.
Οηβποΐδ, (3ε<ϋθ3ΐϊοη οΓ, 6, 34·
Οηί1(ΐΓεη, ρΐείΐ^ίη;* οΓ, 72~3·

' ΟΗυΓοΙι οΓ ιΗε ΛΪ3Γΐ}Τ5 ', 39·
Οπίζεηδηίρ, ερΗεοΪ3 38 δίερ ίο, 34·
01&υ<ϋαη ΐπΐιε 31 Α1εχ3ηάΓΐ3, 5

,

33·
κλπιιδκίον αϊ ΑΙεχΒη^π», 7!·

ί Ί,ιπαυίΝ : ,ιιΐίί πη·· ίο Αηΐϊ-δειηίΐίο τϊοΐδ 31
Α1εχ3Π(1π3, 1 8 Γ

,
2 1.-- · ίο ΗοηοϋΓδ »η(1 Ιηηρει·ί3ΐ ουίί, 5-7. 3'·-- ΐορο1ίονοΓΑυ§;ιικ[υϋ3η(1'Γίοεπϋδ,6, 22.

— οεΙεοΓαιίοη οΓ Ηίβ οίπίκίδν, 32·— ς!ιαΓ3αΐ6Γ 3ΐιϋ ροΐίον οΓ, 21-3.
— άαίε οΓ3θοερΐ3ηοεοΓΐίι1ε ΡαΙεΓΡΑΐπ3ε, 29.— ίηδίδίεηοε οη ιίδε οί 1,3ΐίη ο^ Κ.οπΐ3η
οϊΐϊζεηδ, 4·
— ΙεΗεΓ οί, οοηοεπΜη§; }ε\νβ 31

Ιιίδ Γ3Γηί1ν, 31·

, 63.
Οοιηπιυηίοαίίοη, 8ρεε(1 οΓ, ΐη Κοπιαη ΕπιρίΓε,
ιδ1.

'

ΟοηίεδδΟΓ', ιικε οίΐΐιε ιϊιΐε, 43·
Οοηδίαηΐίηε 3ηά ;ϋΐ;κ·Κ- οη Λΐ1ι:πκι-.ίιι.-. 46.
— &ηά Ε§νρΐΐ3η ΐΓοαοΙεκ, 40.
— οαηϊδΗεβ Α[1ΐ3ηαδϊυδ, 70.

— βεςυεβΐ Ιο \νί(1ο\ν8θΓ Ι^ίον33η(1 Ε§νρ£, 70.
— ςοηηπιεικίδ }οΗη ΑΓθΙΐ3ρΗ, 46.
— Μείεΐίαη ί!ί;ριιΐ3ΐίοη ίο, 41·
— θΓ<3εΓδΛΓΓεκι οί Μαοαπικ, 66.
— ευπίΓηοηδ ]οΗη ΑΓοΙίΒρΗ ίο οοαη, 67-8.— ΒυΐΏΐηοηδ 5)·ηο<3 οί €αεδ3Γείΐ, 47ι 4^·
— ΒυΐΏΐηοηδ 5\·ηο(1 οί Τ>τε, 47: 4^, 51"2·
Οοηδίαηΐίηε, ΒίβΗορ οί Αϊίυι, 42.
Οοηδίαηΐίυβ, 63.
Οορίίο (ίίαΐεαίδ, 93> 94> 97·
— ίηίΐιιεηαε οη Οτεείν 8ΐ)1ε, 53~4·-
80Πρ[ : ιιιιιι>υ:ι1 ίοΓΓΠ οΓ £

,

97·
ΟΓΟ88 (οΗπδίη), υδε οί, 104.

0}'ηορο1ϊΐε (ΙΙρρεΓ) ηοπιε, 44·

ί .'.ίίπκιιιιι^, > · ηϊΐΐΟΓ, 46, 4$·

ί 'Ήΐιιίίΐη. Ι'.ιΙΠ.ικ Ιι οί Α1εΧ3Π(1π3, 42.

εΙ-ΟεΓζ», βη(3δ οΓ ρ3ρ}τϊ 31, ι .

' Όε1ΐ3

'

ςυΐΓίεΓ 31 Αΐεχαηάπβ, ίο.
Όϊθ3ευ8, Γ3[ΗεΓ οΓ Ρ3Ϊ6ουδ, 43·
Ι)ϊιΙνιηιΐΗ. ίο.).
ΌίηηεΓ, Γ3δΗίοη3θ1ε Ηουπ οί, 64.
διοικητή!, 49·
ϋΐοη}·δίϋ8, Ο. )α1ίϋδ, 3ηά Γ3τηϋ>-οΓ, 29-3°·
ϋίοηνβϊιΐδ, ρΓεδίάεηΙ οΓ 8)Ίΐο(1 οΓ Τ)τε, 67.

, ι ίο.

Εοοηοηηίο πιΪ3εΓ)' οΓ Ε§;νρΐί3.η ιηϊ

ΐκτιθίναι 38 = ρτοροηιη, 29.
ήγιμώ», υδε οί, Ά&ΡΓ{Π€(Ρ!, 223, 35·
Έλλι;»· 38 ' ρ3£3.Π ', 66.

ήμίραι Σίβησται', 32.
ΕρΗεοία, 34·
ΕρίρΗαηΐυδ, 3υΐΗοπΙ>· οΓ, 38, 572·
Ερίιίαΐαε, ρυοίίοαίίοη οί, 4·

38 = ρπείεοί, 33·
, ΐεοΐιηίο»! υδε οί, 37·

II, )ε\νίδΗ ΐπουΐιίεδ υικΙεΓ, 1 1.
ί3η (ΑΓΪ3η) ρ3Γΐ^ : 3ΐϋαηεε χνϊιΐι Μείε-

, 55> 67-8.
οη Λι ΙΜΙΙΙΙΜΙΗ, 46-8.

Ευδεοϊϋδ οί θ3εδ3Γε3, 48.
υδ οί Νίοοιηε^ία, 41-
ίΗ! ΐη κ&ιις, 1 1 62.

εξαίφνης, 131ε ίθΓΐηδ οί, 63.

Γείίοϊδδίπιυί:, Οαχ, 1 1 6*.
Ρΐαοεϋδ 3ΐκ1 ιΗε ^ε\ν·8 31 ΑΙεχδηάΓΐβ, 1 6 Γ

.

Ρο1(3ίη£ οΓ ρ3ρ}τί : ενίάεηοε ΓΟΓ (Ιουοίε

, 86, 88.

Ο3ΐεπϋδ, εάΐοΐ οΓ ΐο1εΓ3ΐϊοη Ι)}·, 39·
Οεηΐίΐε η3πιεδ, οπιϊδδίοη οΓ, 30·
Οεπτΐ3ηϊουδ, ρορυΐ3πΐ)' οί, 31 Α1εχ3η(1πα,

γρουσία οί }ε\νδ, αϊ Α1εΧ3Π(ΐΓί3, 1 2*.
•γεύομαι38 :=

' (Ιίηε ', 64.
θΓ3ΐηπΐ3Γ : Λοεί(1εηεε : Νουηδ αη
ΐϊνεβ : 3θθϋδ3ΐίνε ίη -αν ίη ΐΗΪΓί! (Ιεείεηδίοη,

54---- εοηίυδϊοη οΓ ΐδΐ 3ηά 2η<1 \νίιΗ 3Γ£1
ίΐεοΐ. ΓοΓίηδ ίη 3<]]εο(ϊνεδ, 8ο.
— — Υεπίΐδ : οοηΓυϊϊοη οΓ (Ιεροηεηΐ αηά
αοιίνε ίοπτίδ, 79----

όεροηεηΐ ΓοΓΠΐδ οΓίΐ/ιί, 91·--- ο ίη δύνομαι (δίνονται), 54·--- α ίη δβοοηά 3ΟΓΪ81, 54·--- ϊδωσα 38 3ΟΓ. οί δίδωμι, 85-6.---- τείεηΐίοη οί ζ ίη 3ΟΓΙ81 οί νεΓΟδ ίη
-ίζια, 8ο.--- εοηίαβίοη οίρεΓίεοί 3η<1αοπδΐ, 54>
64.
—
Ρπεροδίΐίοηδ : ιιβε οί ρΓεροδίΙίοηδ, 84.-- δια υβεά ΓΟΓ ΰπίρ 3ηά ττίρί, 84.-- νιρί υβεά ΓΟΓ νπίρ, 84, 86.
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ΟΓΕΙΠΠΙΕΓ: δχη&χ, &ο. : ρΕΓΕίαοΐΐοΕί οοη-
δΐηιοΐϊοηδ, 79» 86·---
ρΕΓίίοίρΙεδ ιΐδβίΐ Εοδοΐιιίεΐχ, 54·-- §εη. ;ι! *οΙπι ι.· ΓΟΓ δΐιο]εοι οΓ δεηΐεηοε,

54·-- του \νΐιΗ ϊηβη. ίηδΙεΕά οΓ δυ&ΟΓάίηΕίε
V· οίΕυδβ, 54·
— — εΐΗίοΕί άΕΐίνε, 79·-- ΓηηίΓε υβεά ΓΟΓ δΐιΙ>]ιιηοΙίνε, 85, 86.
— —· χριίαν (χω £θνεπΐίη£ 300., 88.-- ι1<·ίϊηίι<·ΕΠίοΙβ ΓΟΓτεί. ρΓοηοαη, 54. 63»
88.-- οηιϊδδϊοη οίΕΓίίοΙε, 37·--- οοηίιΐδϊοη οΓ ρΓεροδίΙϊοηδ οΓ πιοιίοη
αηά Γεδί, 54, 64.
ΟΓεεΙί, υδε οΓ, ίη Ιιηρεηαΐ ΙεΙίεΓδ, 3~4·
Οι-ονεδ, δΕΟΓεά, 6

,

33·
Ο^πιηΕδίΕΓοΙι, ροκίιίοη οΓ, ίη αιηια ίιοηοηίΐη,
20°.
— ΐεπη οΓ οΗϊοε, 36.

2*- (νεΛΕΐ ρτείΐχ), 97·
ΗΕΙΠΟΓ, Μείεΐΐαη βεΐΐϊειηεηΐ ΕΙ, 43~4·
ΗεΓΕοΙεοροΗδ, ΜεΙεΙίΕΠδ .α, 42·
ΗεΓΕοΙίάββ, 114, ιΐ7·
ΗεΓΕοΗιΐδ, ^οπαη»η^α^ίαιί^ί, 63.
ΗεΓ&ΐδΟΐΐδ, οΓ ΑΙεχΕηάπΕ, 55. 56, 63~4>

Ιιηρβπαΐ οιιΐΐ, 5-8, 33- 34·
Ιηάεχ ίο ΑΛΕηαδΐιΐδ'δ ΡαδοΗ»! ΕεΙΙεΓδ, 4°·

ΙηΙεΓοεκδΟΓ}· ρΓα^εΓδ, 8 1.

ΙηίεΓεκΐ, Ηϊ§Η ταίε οΓ, 8ο.
Ιδααο, Βίκΐιορ οΓ Ι^ειοροΗδ, 55—7» *>3·

5
,

δοΗίδηΐΕΐΐο ρπεδί, 46, 63.
Αε/α ', νΐϋ, 19 Γ

-

]ε\νδ Εΐ Α1εχαη(1η&, νϊϋ, 10-20.
-— ίη Ε£)ΦΙ, ηυπιΙιεΓ οΓ, 1 1 '.

— \νεΕΐΐη οί, ιι.
ΧΙΛ11Η. 7 Ι-

_|οΗη, οοΓΓεβροηιΙεηΐ οΓ5ΐ. ΑΐΙίΕΠΕδΐϋδ, 1 1 6
.

]ο!ιη ΑΓοΙίΕρΗ, 45, 55, 67~8, 88-9.
—
Εροΐοξΐζβδ Ιο Οοηβιαηιϊηε, 46.
—
αρροίηΐιτιοηΐ οΓ, 40.
— ΕΙ Αηΐίοοίι, 57-
— &ΕηΐδΗπιεηΐ οΓ, 41.
— ΙεΕάδ (!>.·]ιπΐ;ιιίοι ι ίο ΟοηδίΕηΙίηε, 41·
]οδερΗυί;'8 βνΐάεηοβ Ε8 ίο )ε\νβ ΕΠΟ Α1εχ»η-
ιΐΓΪιαι οϊΐϊζεηδίιίρ, 14.
Ιιιΐιιι.-. (';ΐ(.·ί·:ΐ) ;ιΐιι1 ]Γ\\>, οΓ Λΐι-χ.ιηιΐιίιι, ι .|.

Ι^αοΐα, ηεαπ ΑΓΚΙΠΟΡ, ΜεΙείΪΕηδ αϊ, 42·
ίη Οτεβΐ;, 3-4·

, 93·
ηοηιοδ, 34·

, α^εηΐ οΓ 8ι. ΑΐηιιηΕϋΐιΐδ Εΐ οουιΊ, 66.

ΜΕθ3Γίιΐ5, ρΓεβο}ΊεΓ οΓ δι. ΑιηΕΠΕδίιΐδ, 46,

55, 57, 66, 68.
Μα€€αΙ)α5, ίϋ, (ΐΕίε οΓ, Ι22.

' ΜΕοεάοηϊαιίδ

'

ΕΙ ΑΙεχ^πάιίΕ, 13-
ΜΕΓοεΙΗηϋδ, Ρορε, Εοουβεά οί ριιμ.ιιι δΕΟΓί-
βοε, 38·.

' ΜΕΠνΓδ ', ΟηυΓοΗ οΓ ΐηε, 39·
ΜΕΐΐΗε\ν ιΗε ΡΟΟΓ, ΡΕΙΠΕΓΟΠ, 42·
ΜΕχΐηιϊηιΐδ, ρεΓδεουΐίοη ί>γ, 39-
ΜεΙεΙΪΕηδ : ΗίκίοΓχ οΓ Λε δοΗίδίη, 38~43·
— ΕΐΙίΕηοε \νίιΗ £ιΐδεοΪΕη ρ»Γΐν, 55, 67-8.
— ;ΐΙΙ;ΐι·Κ Λι1κιη;ΐΝία<, 46-8.
—
ρεΓ8εοαΙε<1 ον Αι1ΐΕηΕδίϋ8, 55~7·
δεί Ιΐρ Ε ΓΪνΕΐ 1)ΐδΗθρ ΙΟ ΑίΠΕΠΕδΙΟϊ (?),
64, 65, 69.
— δείΐίειηεηΐ ΕΙ ΗΕΙ!ΙΟΓ, 43~5·
— ηπιΐυηΐ οΙίΕΠί)·, 72·
— ΟΓΐηοάοχν οί, ιοζ.
Μείεΐϊυδ, 39~4°·
— · 5πεί' οΓ, 63.
— (Ιεροδϊΐίοη οί, 38.
ΜεηιρΗϊδ, ΜεΙείΪΕη» ηε»ΐ', 44·
ΜεδδΕίίηΕ, Εβ ΌεπιείΡΓ, 32, 37·
—
^ο!(1εη δίαΐυε οΓ (?), 6.
ΜϊοΙίΕεΙ Ι, ΡΕΙΠΕΓΟΠ οί ΑΙεχΕηάπΕ, 42~3·
μονάριοι, 65.
ΜοηΕδίίϋίδίη, βνίϋβηοε οη, 48.
μονή, ηιεαηίη^ϋ οί, 64, 65.
Μοη1<8, ΙίΓε οΓ, 44·
Μοοη, Ο»ΐε οί ΐΐιε, 64.
ΜοπνίΕΓ)· Γοΐΐε, Εηαϊεηΐ ΕηΕΐο§}' οί, 8 1.
.Μιηήι πκιΐ ηπΕ§ϊδΐΓΕθίεδ, ιεπη οί, 35~6.

ί ίη ΙηιρεπΕί ουίΐ, 35·
ΝίοΕεΕ, €ουηοϋ οί, 39, 4°·
Νίοοροΐίβ, 64 ·

ΙΙΚ€Ο)ΗΛ1, 96.
Νοιηίηα ϊ<κΓα, εοηίΓΕΟΐίοη Εηά ονεΓΐΐηίη«; οί,

8ο-ι.

οικονόμος, 49·
Οηηο£ΓΕρ1)}τ : ΟοηΓα«ίοη οί δ Εηά (, 54> 63·

« αηά αϊ υηυδϋΕΐ!^ Γρεφίοηΐ, 8ο.

< Εηά ««, 54·
«ι αηά η, 65·

η Εηά αϊ, 54·

η Εηά «, 54·

η Εηά ι ίη Χριστοί, \ριστιανικό{, 5 1 ·

η ΒΠά ν, 54·
οι Εηά υ, 54·

ρ Εηά λ
,

54·
υ ΕΠά β

,

54·
υ Εηά η, 2.

υ Εηά οι, 2.

ω Εηά ο, 2.
—
άΓθρρίη§ οί υ ΓΓΟΙΤΙ άίρΗίηοη^ ου, 37·
— γ οπιίΐΐεά ΓΓΟΠΙ 77· 7*> 54, 63·
— ίηοοΓτεοΙ ίηββΓίίοη οί ίοίΕ ΕάδΟΓΪρΐ, 2.
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Ο«ηο§Γαρην: ίηΙβΓνοααΙίο γ, 51.
— -ι» βΗοΓίεηείΙ ίο -<Γ, 2.

Ρίΐη1χ:\ν, 93·
Ραίεοιίδ, Αρ3, 43~4·
— ΙεΙΙεΓ ίΐΌΐη, 94-
ηαηΐε Παίΐ;οΰ, Ώαιηοΰί, 63.

Ραπιΐη, 4ΐ'·
πάπας, πιε£ΐηϊη§; οΓ, 63, 65.
ΡαρΗηυΐίυδ, ίάεηΐίψ- οί, ιοο-2.
— ραρ}τί, 44-

ρΐΌνβηαηεε οί, 1 1ο.
Ραρηηυΐίυβ, Μείεΐίαη εοηίεδδΟΓ, 41·
πάροικοι αρρίίεά (ο ^λνδ, 13.
Παταβίΐτ, 63.
Ραΐεπ Ραίπαε : άαίε οΓ αεεερίαηεε οΓ ΐϊΐΐε ον
ι Ί.πιιΐίιι^, 29.
Ραχ Αυςυβία, 32.
Ραχ Λιι^ιΐΜ.ι Οίαικίϊαηα, £θ!<1εη 3(αΙυε οΓ,

5-6-
Ρεδίη, νϊΐΐα^ε οΓ, 52.
ΡείεΓ, ΒϊβΗορ οΓ Α1εχαη<1π3, 39·
Ρείεπ, Βΐκίιορ οΓ ΗεΓαοΙεοροΗδ, 69·
ΡΗίΐ3(3ε1ρΙιΪ!ΐ, βϊΐε οΓ, ι.
— ρ&ρνπ, ι-2.
Ρΐιΐϊο'8 ενΐ<3εηεε ΐδ Ιο }ε\ν§ ζηά ΑΙεχ^η-
άπαη εϊηζεηδίιϊρ, 13 ί·
— 1η ίΊα^^ι(πι &ηΑ Ζ,^αίίο αά Οαιιιη,
ιηπιιι.ιΐ τείίΐΐϊοη οΓ, 16.

ΡΗϊηεεε, Ε§7ρΐϊϋΓ> ΒίβΗορ ίΐΐ 8νηοά οί Τ\τε,
7°·
Ρϊηηεδ οΓ Ρΐειηεηε}'ΓεΪ3, 88-9, ιοί.
πολ«τ€ΐ'α, βεηβε οΓ, 13, ι6.
Ροΐΐίο, νΐίΓαδίυβ, 33·
Ρταίροζίίης ακΙη>ηιη, 65·
Πρόνοια, γΟ.

πρίσβυι, υδε οΓ, ίοΓ πρ*σβιντηϊ, %1.
ΡΓεδΙ)}ΊεΓδ, ρο\νεΓ οΓ, αϊ ΑΙεχΕίηϊίπα, 64.
Ριοεεδδίοηδ ίη ΟΓεεΙί Γεδίϊναΐδ, 3*·

ηκίαΐΐοηιι», 33·
4, 29·

ψήφισμα, 31.
ΡίειηβηεχΓςίβ, πιοηίΐδΙεΓ}· οΓ, 46.
Ραίιΐΐοίΐΐίοη οΓ τεδεπρίκ, 4·

Κοοίιΐδ, Γ. Αειηϊΐϊυδ, 29.

ρκτε, 93·
Κόππα (Όεα Κοπιά), ουίΐ οΓ, 32.

δαββίοη, δαιηΐιΐοη, 30.
5αΓ(«εα, Οοϋηεϊΐ οί, 46, 47» 541, 56', 63,
ΙΟΙ.-- (Ιαίε οί, 67.
2ί/3οι/τίίπ, ^Γονεδ οοηηεο(ε(1 νίΛ, 33·— ιπιιπίι φ.ιΐ ΐεηρίεκ, 35·
δεεΓείαπαΐ, (Ιενείοριηεηΐ οΓ, υηάεΓ Οίαυάϊυδ,
22.

8ί£Ηα, σίγνα, ι'ΐι-ιιοιι ίΐ)Ή, 65.
8υη, Οίΐΐε οΓ ιΐιβ, 64-
δ/ηΒ^ο^υε», αΐΐαείίδ οη, 36.
5γή&, ]ενν·5 ΓΓΟΠΙ, εαΐΐείΐ ίη β>· ΑΙεχαηάπαη
)ε\νδ, 17-19·

Τα/3«ίτ, 63.

3·
, Μείεΐΐ&η 5εΙΐ1ειηεηΐ αϊ, 44·
93-

Ταχεβ, οοΓοΙεη οΓ, 72-3·
Τεπόΐ, ;ι.
Τΐιε&αώ, ΙΜεΙεΙίαηδ ίη, 44·
Τηεοη, αΓεΗϊάϊοαδΙεδ, 30.
Τηεοη, ^. | ιιΗπκ, νϋί.
υιοί, αρρίίεαίίοη οί ΐίΐΐβ ίο 1ίνίη§ ΕπηρετοΓ, 8.
Τίιίεβ, υδε οί, ϊη Ιεΐΐεπβ, 11ϊ·
Τιτούη!, 71.
ΤπιουηαΚόη, 71·
Τοιιάί·, 7·Ι.
Τονβίστίϊ, 69.
Τιτίοεβ αϊ Αΐεχαη^π'α, ζ, 33·
Ττίΐιιηίαα ρο/αΐα:, πιεηΐίοη οί, ίη Ιηιρεπαΐ
ιίΐΐε, α δί^η οί ΐΓαηδΙαίίοη ΓΓΟΓΠ Εαΐΐη, 3·
Τ)τε, ΑΓ8εηίυδ ίουηά αϊ, 46.
— δνηοϋ οί, 4ι, 47. 4», ϊ,ι-2, 55~7, 63,
66-8, 7°, ιοί.

, οοαη ιίιΐε, 69.

\να<1ί Ηαοίο, Μείεΐίαηβ αϊ, 42.
ννΗεαΙ, ρποε οί, 70.
λΥοηιεη, δίαηάακί οί εάυεαίίοη οί, ιοβ.

Ζεηο, απεΗίνε οί, ι.

2. ΡΕΚ5ΟΝΑ1. ΙΝϋΕΧ

Αθανάσιο!, Βϊδίιορ οί Α1βΧ3ηάπ3, 1914, 9ι
29, 37, 38; 1826, 15, ιδ; 1939,2, 23.
Αθανάσιοι, βοή οίΟαρϊΐο, α^εηΐ οί δι. ΑΐΗαηα-
δίυδ, 1914, 33·
Αιμίλιο! 'Ρηκτο!, Λοίκιοί. ρΓείεαΙ, 1912, Ι, 7°·
'.\μμων, Μείεΐίαη αϊ Αΐεχαηάπα, 1914, 2ΐ.

Άμμων, άπα, 1917, Ι7·
Αμμώνιο!, 1923, 4·
Άνϊκιοι ΠακλίνοΓ, αοηδυΐ, 1913, ι.
Άνοιγα; /ιΛ/ιη. 1914, 6ο.

Άνονβάί μικροί, 1914, 6θ.
ΆντίΐΌΟ! (?), 1917, 11 (-ΙΌΜ).
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Άντι'οχο;, 1929, 17-
Απολλώνιο;, Γάκ>; Ιούλιοι, βηνοχ Ιο Παικϋη*-,

1912, ι «κ
Απολλώνιοι, Ύιβίρακ Κλαύδιο;, οηνο/ ΙΟ 013.11-
<3ίιΐδ,1912, 19 (-ωνι;).

Απολλώνιοι, ΓαΛβΓ οί Ηειτηαΐδαΐδ, 1912, ζο.
Απολλώνιο;, 5θη οί ΑΓίειηΐίΙοΓίΐδ, εηνο}· ίο
ίίαι,ϊιπ-, 1912, 16 (-ωνι;).
Άρηονί, άπα, ΜεΙείΐΒΠ, 1914, 55·
Άρηοΰι(ϊ), 1925, Ι9·
Αρίστων, ί&ύΐύΓ οΓ Τι. «Ί;ίΐη1;ιι·> ΑροΙΙοηίυδ,
1912, ΐιι.
Άρποκραι, </λιπ·ι·.1919, 3°·

;, ΓίΐΐίιβΓ οί Αροΐΐοηίιΐδ, 1912, 16.
ί, 3.§εηΙ οί 51. ΑΐΗδη&δίιΐδ, 1914, 32,

36, 37·
Άρχίβίοι, Ίιβίραη Κλαύδιο;, 1912, Ιθ8.
Άσκλιρτκίίΐ)!, Μάρκο; Ιούλιο;, βηνον ΙΟ Οϊΐΐ-
άίιΐδ, 1912, Ι7·

Αΰρήλυ,ί Γ»ρό»τιοΓ, 8ΟΠ οί ΗθΓ118, 1913, 11.
Αυρήλιο; Παγίΰϊ, 8ΟΠ οΓ ΗθΓ118, ρΓΙβδΙ, 1913,
2, [18}
Αίσόνίοι, 1924, 2, ι.-,·
Αυτοκράτωρ, 1912, 12, 1.).
Λ<Ι>ΙΙΙ<{, 1922, ι.

Βαρ]3ιλλυί, Ύι&ρίος Κληΰ&Οί, (.-ηνον ΙΟ

ιϋιι>, 1912, ιό, .>/>.105.
Κασσιανή, 1926, 22.
Ιίικ , 1922, ι.

ΓάιοΓ Ίονλιοι Ά- ιλλωποί, ι.-ηνολ (Ο
1912, Ι9·
Γάιοί Ίονλιοτ Λι»<·Γΐ7ΐον, εηνθ}Γ (Ο (.'ί.ιικίίιι-.,

1912, Ι7·
Γίίλλοι, 1924, 6.
Γιρμανικόί, 1912, 12, 14. Γ. Κα«ταρ, 1912,

27.
Γ*ρόκτίθΓ, άιτο, 1914, 55 ; 1918, 4 (ΚίροΛ).
Γ<ράντιοϊ, Αύρηλιοί, 8ΟΠ οΓ ΗθΓΠ5, 1913, 11.

Διδνμι;, 1929, II, 12, 17.
Δίόν<*(?), 1923, 16.
^ιιι-Μοι· (?), 1921, 32.
Διονύσιο;, Γάιο; Ί...'λ.·. >. εηνο}- (ο Οίαυάίιΐδ,

1912, 17, 76·
Διονύσιο;, 8οη οί δαΙΛίοη, εηνον ίο Οίαικϋυδ,
1912, ιδ.
Διοσκορίδης, Ρτ'ΐΟΤ οΓ ΗαΐΗοΓ, 1913, 18.
Διόσκορο;, ,;.-„·. 1916, 3 : 1918, 4

' 1821,

23 (?)·
Αωρόθευι, 1925, 22.
Δωρό&ο;, ό Όξνρνγχίτηί, 1927, 2.

Έλ<νά;, άπα, 1914, 55·
"Εμιι (?), Μείεώη ΒϊδΗορ, 1914, 48.
οί;, 1915, [2], 40 ; [1916, 6 ?]

.

ίσκοί, βοή οΓ Αροΐΐοηίοδ, εηνο^ Ιο
όίυδ, 1912, 19.
Εΰ[, 1925, 1 6

.

Κΰδ(ΐ,>ων, 1914, 54·
Εύσ«'/3ιο;, 1925, κι.

Ήλιαι, άπα, 1914, 6ο.
ΉραίσκοΓ, Μείεϋαη 1ε3<1θΓ &ι Αΐεχαηάηα,
1914, 7, 25, 36, 45·
Ήρακλΐίβι;;, μ,ονάριο;, 1914, 19.
ΉρακλιίΚηί, 1928, 2, 17.
Ήράκλϊΐο;, (ΟΜηκηίαη'ίηίΐί, 1914, 3 (-κλί.).

θΕ08οσιο;, 1929, 17.
ιΐ.Ν*·,\€ΐιι. 1926, 22.
Πιω;·, διάκων, 1914. 53
θ«'ων, ΓαΐΗεπ οί €. ΐοη;·8ίυ5, 1912, 76.

Ίίραξ, Ατά, 1914, 55 ; 1916, 3 ; 1918, 5 ί

1921, 22.
Ί^σοΰ; Χριστό;. 1917, 2 ; 1927, 6.

Ιούλιο; Απολλώνιο;, Γάιο;, κηνοχ ΙΟ (.'ί,ίΐπΐϊπ·-.
1912, Ι9·
ΊούλκίΓ '\<τκ\ηπυίϊίη!, Μάρκο;, εηνον ΙΟ ΟΙίΙΙΙ-
ιϋιι>, 1912, 17-
Ιούλιο; Διονύσιο;, Γάιο;, οηνον Ιο ΟίΕϋάϊϋϊ,
1912, 17.
Ίσάκ, Μείεΐϊδη ΒΐδΗορ οΓ Ι^είοροϋδ. 1914, 6.
ΐι·ι·ϋ·>ροι·, 1921, 2Ο.
Ιωάννη; (ΑκΗίρΙι), ήττα, Μείεΐί^π
1914, 34-
'ΙωσήίΓ, 1914, 56.

Κπίσαρ, Γερμανικό;, 1912, 27·
Καίσαρ, Τι/3<ριο; Κλαύδιο;, 1912, 12, ΐ-].
Καίσαρ, ό Λιΐν, 1912, >).
Κάλλιστο;. 1914, Ι, 63 (ΚολισΓ.).
Καπϊτων, ΓαΐΗεΓ οΓ ,
\ ιίι.ιπ;!^!!]-. 1914. 33·
Κλϋΐιδιανιί;: Κλαι>διανήΚϊρήνη Σίβαστη, 1912, 35·
— φυ\η Κλαυδιαι/ιί, 1912, | Ι.
Κλαύδιο; Απολλώνιο;, Ύιβίριο!, εηνθ}' ΙΟ Οβίΐ-
ιΙπίΗ, 1912, 19 (-δκ).
Κλαύδιο; Άρχίβιοϊ, 'ΐιβΐριοι, 1912, ΐοδ.
Κλαύδιο; Βάρ@ιλλο;, Τιβί'ριο;, βηνον ΙΟ 01&ΙΙ-

• ίπΐΝ, 1912, 1 6.
Κλαύδιο; Καίσαρ, Τι/3/ριπ;, 1912, II, ι -| .
Κλαύδιο; Φανία;, Ύιβιριος, εηνον Ιο ( Ί.ιικίίιι - .
1912, 1 8.

Κολλοΐβο;, ΡΠΟΓ οΓ ΗαΐΗοΓ, 1918, 1 8, 19-
κ,,λλ,., -',,ν. 1914, 56.
κ...\,·^,λ. 1918, κ.
Κορνήλιο;, 1914, 55·

Κ
[. ...... ];, ,ίπα, 1917, ΙΟ.

Κωνσταντίνο;, ό (ίσιβίστατος -,····::>,·., 1913, 4-

ίδι;;, Γ»ί1ιεπ οΓ ΟΗ&εΓβηιοη, 1912, 17
(.Λίον.).
\..„.,·,·...·Λ.1914, 6 1 ; 1918, 6.
Λούκιο; Αιμίλιο; 'Ρηκτοί, ρΓβΓεαΙ, 1912, Ι.
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Μακάριοι, ΑΐΗαηΐδίαη ρπεδί, 1914, 30, 34·
Μάρκοϊ Ίούλιοί

'
&σκ\ηπιά&ης, (;ηνθ}' ΙΟ 01&13-

<3ϊιΐδ,1912, 17·
ΤΛιγαλώηιμο!, άπα, 1917, 12 (Μικηλωνην), 18

(άο.) ; 1921, 24 (χιγκβΑωιιγΛΛοε), 2ζ
(Μ«.).
Μίλιτιακοι, οι', 1914. 2Ο.

Μωυσήι, 1916, 6.

ΌπτάτοΓ, ΦλάυιοΓ, οοηκυΐ, 1913, ι.
"Ορ, 1914, 6ο. 5εε »1δθ 'Ωροι, £ωρ.
Οΰαλίρία, 1926, 4, 28.
Οΐινάφριοι, ΓαίΙιεΓ οΓ Τοηβη, 1917, 11.

Ονιτράσιοτ Πολλιων, ιπΙτροπ<κ, 1912, 43·

λΰρη\ιο{, 8ΟΠ οΓ ΗθΠ15, 1913, 2, [ΐ8],
, πκογει, 1920, 4·

Ποιτ;οΟ$·, «π<ι, 1915, 2, 4°; 1Θ16, 2, 33 >
1918, ι, ιι, 2ΐ ; 1919, 2, 34· Ποι»/οί,
1914, ι, [63] ; 1917, 2, 5, «6. π*>εΐΗογ,
1921,1. ΠΛεικγ, 192Ο, 2, 28. ιΐΛΓίιιογι.
1921, 32.
Πα/ιουτιοΓ, 1914, 6ο.
Πα/ίώνΑοί, 1915, 6 ; [1916, ιο?].
Ώανάρ*, ήττα,1918, 8.

ΠαπίΌ^ί^ί ό ΆιταιοττολιπίΓ, 1918, 8.
Παπνοίιθηί, 1918, 7·
Ποττι/ούΛοΓ, άπα, &ηοΗοηΙβ, 1923, 3· 25 >
1924, ι, 14. Παίτι/οϋτίοϊ, 1925, 2, 24;
1928, Ι, 16 ; 1929, ι, 22. Παφνούθιοι,
1926, 2. Παφνοΰτιο!, 1926, 28.
Ώαιτοοΰΰιοί, Μβίεΐίαη, 1913, 2 1. δεβ αίδο
Παπνοντιοί.

Παπνοντιοϊ, άοίΐοοη, 1913, ΙΟ.
Παπνοντιοι, άπα (1\νο ρΟΓδΟηβ), 1914, 54ι ^*·
ίων, 8θη οΓ Ροίαπιοη, εηνο^ Ιο ι "Ιακ Ιΐι^.
1912, 18.
ατιιβικα, ρπ'εκΐ, 1913, 9·
ιίτ, ρΓΪεβΙ, 1914, ι, [63] ; 1920, 4

ΠανλίΐΌΐ, ΆΙΊ'«ΟΓ, οοηκυΐ, 1913, Ι.
Παΰλοί, ό άναγνάστητ, 1914, 59·
Παύλο;, πικσ&ντιρο!, 1917, II.
Παϋλατ, 1919. 25-
Παφνοΰθιος, Παφνοΰτιος. 8εε ϊίαπνοΰθιις.
Ππώμ("(, 1914. 54·
ΠΛ^δβγ, 1920, 21, 23.
Πί/3ί, ήπο, 1917, II, 17, 21, 26(?).
ΐ!«Ί·Μ/4, 1919, 2.
ΠίτόυΛ'στιοι, 1918, 7·
Πίτνίριοί, 1918, 6.
Πί'τμοΓ, ΙΜρΙ^ιίίΐη Βίδΐιορ [οί ΗεΓ3θ1εορο1Ϊ8 ?1

,

1914, 48.

πετ<:[ (?). 1921, ι .

ιΐΓΐηιι . 1922, 12.

Πώμ, ίππ, 1914, 55·
ΠΙΟΜΟΓ, 1925, 2.
π.»,,, 1914. 54·
ΠισάτίΟΕ, 1914, 56.
Πολλίων, Ούίτράσιοί, επίτροποι, 1912, 43
(Πωλί ιωνος).
Ποταμών, Γ&(ΙιβΓ οί ΡαδΙΟΠ, 1912, 1 8.

Πραυοϋί, 1914, 52.
Πρ<αον!, ΓοΓίηεΓ ιηοιΛ, 1913, ίο, 2ο.
Πα.ιλιιιΓϊ. 1918. κι.

'Ρήκτο:, Λοίκιοί ΑίμίλίΟΓ, ρΓείβΟί, 1912, Ι, 7Ο.
'Ρώμη (ρεΓβοηίβεά). 1912, 37·

'ω», Γ»ΐΗβΓ οί ΌίΟΠ^δήΐδ, 1912, 1 8.

ϊαπρίων, 1914, 53·
Σαρμάπ/Γ, ήττα,1914, 54·
Σ«/3<ισΓΟί, 1912, 12, 14. " 6<ος Σιβ
1912, 59» 6 1

, 62, 87. ο
ί

ττρο(μου Σίβαστοί,

1912, 68. ο
ί

Σιβαστοί, 1912, 2β.
Σ»ϋί(?), 1917, ίο (δ«ο ηοιε).
ΐονροΰι, Άπα, 1916, 4 ("Ρ""); 1917, 1 1, 12,
21.

Τιβί'ριο! Κλαυδιοί ΆπΌλλώνιοτ, βηνθ}' ΙΟ

<3ΐϋδ,1912, ΐ9·
Τί|3ί'ριθΓ Κλαύδιος 'λρχίβιηί, 1912, Ιθ8.
Τιβϊρίηϊ Κλαΰδιοί Βάρ^ίιλλοί, εηνοί' ΙΟ Οαυ(]ϊυ8,
1912, 1 6

.

Ύιβίριοί Κλαι/διοε Καίσαρ Σεβαστόε Γιρμανικοί
Αυτοκράτωρ, 1912, II, 14.
Τιβίριο! Κλαύδιο; Φανίοί, εηνο}1 Ιο ΙΊιιικΙΐιι.-;,
1912, 1 8.

Ύιτοΰηί, 1914. 6ο.
Τουίι-, &πα, 1918, 8 ; 1914, 58.
Ύουάν, δοη οΓ ΟυεηαρΙΐΜΐι*, 1917, 1 1.
Τονβίστίί, ΓίΐΐΗεΓ οΓ ΡεΙεΓ, 1914, 48.
Τρύφων, Ατά, 1917, 54 ; 1918, 4 ^Τρ.); 1921,
21.

Φανίαι, ΎίβίρίΟ! Κλαύδιος εηνοχ ΙΟ
1912, 1 8.

Φίνα, 1914, 56.
ΌτττάτοΓ, οοηδϋ), 1913, ι.

.\ιιι(>ι;μαιΐ',βοή οΓ Ι,βοηΐοΐεδ, εηνο}' Ιο ΟΙαυ-
όϊϋδ, 1912, 1 7.

Χαρίσιοϊ, 1918, Ι, 22.
9θριτωπ, 1922, 6 (-τογ), 15·
Χριστοί, 1919, Μ, 15, 17. 2ΐ ί 1Θ21, ίο;
1925, 6 ; 1926, 4. Τ, 1927, 4 5 1828, 9

(Χρΐ)σι-.), 15 ((Ιο.); 1929,3- Ίι?<η>0τΧ.,
1917, 2 ; 1927, 6.

*α«Γ, 1914, 57·
Ϋακ, πλίίίί, 1919,



123 1ΚΟΕΧ ΟΓ ΡΕΚ5ΟΝ8

'<ν*«τ, 1914, --· ; 1922, 14
1029, \(,.

Α ΑΠΓ. Ρ*;.;<ϊτ:ί, 1913. ι.
», 1924, 4- *>·* *»1ίΛ 2*"Ρ·

«, ΟΤΛ, 1917, ίο.

βο, ι, 2. ,
πχκτ^Γ οί ΗΟΓ. 192Ο, 6: 1022.

«3 β)·
τ 192Ο. 6.

3. ΟΕΟΟΚΑΡΗΙΟΑΙ. ΙΝΟΕΧ

π>οη38ΐ/,-η· ίη ύν. ΙΤρρίτ 0)·ηοροΚΐ*
ηοπκ, 1913, 3 ; 192Ο. 2 Ιη^&τ^ωρ).
λίγνβτοί, 1912, 42, 4^, !ί(>', 1913, 4-
'Λλ«£>*·)ρ«ια, 1912, 47 6ο; 1914,

-

«Μ, 1912. 54. 82.

>7»τόλ«, 1912, Ι .- .

ι, 1918, 9-
*Α»τ«{χ«ίΛ, 1914, 34·
*
ΑΗ» μίμη, τα, 1917, ΐ8, 23.
ΓιμμαΤΗΐύί. ί5«β Ιηόΐ'Χ 2.

'Κλλιρ (=
'
Ι^κ^η ')

, 1914, 28.

'\\ρα*\ιαπο\ί'ηϊ ικ,μ/,ι, 1913, 2.
'!«/«««», 1012, 73. »3. 88. 97-
Ίππώνον, νϋΐΕ^ο ίη ΐπ<: ΗοΓίίοΙβοροΙίΐβ ηοπιε,
1913, 2, 9·
ΚαιαάμίΗΐ τηι Παλαιστίνη* ϊ· .

'
. 1913, 6

, ;

ΚτίΐΊΜΓ/Χ, 1912, 6ΐ.
Κατ» χώμα, ή

, 1Θ14, 42·
Κννοπολίιηί (νημι'ιι), ά άνω, 1913. 3·

), 1914, 7·

»;, 1Θ12, 46.
Μίμφιωι, νήσας τη{, 1917, <).

. 1914, 15, <9·

Όξνρογχίτηί, 1927, 2.

Παλαιστίνη Σνρϊα, ή
, 1013. 6.

Παμνησλα, 1013. ΙΟ.
Παρεμβολή, ή

, Μ ΑΙεχίηοΙπα, 1014, 8
, ίο ώ>,

11-13, 17» Ι, 22, 46.
:··.;_· υ ΤΑΧβγ Π-. 1920 Ι.
Π£&Τ£1ορ. 5<?0'Α.6αρ.
ΠηλήτίΟΐ; 1012. 47·
Πίλι; τον ΉλιΌν, 31 Α1εχ3η(1π3. 1014, 15-^·
'Ράμη, 1912, 37-
Σΐ'ρία, 1912, 96· ή Πάλακττι'ι-τ;Σ., 1913, 6.
Ταμηί-μω, νίΐΐβ^β ΪΠ ΐΐΐβ ΗοΓΕΟΐβΟροΙΪΚ ΠΟΠ1Ρ.
1014, 58 ίι>.
ΤαπόσιρίΓ, 1012, 46.

ί> ΙΙΛΟ. .ΧΛ 1020, Ι.
ότ, 1914, 57-
Ύηίηι, 1917, II.
Τοιιμναχώκ (= Ύμοννακών ?)

,

1014. 6 1.
·.'.>·.. 1020, 6.

, 1012, 47·
ονίκου, νϊΐΐίβο ϊη ΐΗβ ΗοΓΕοΙοοροϋΐε ηοπηε,
1924, δ.

4
. ΟΕΝΕΚΑί ΙΝΟΕΧ

(/ί«

άγηθόί, 1927, II. τέ
1012, 95-
„·/..,,.,„. 1918, ι ; 1925, 1 7 ;

1928, ι, ι6.
•ν·"··/. 1Θ14, 28; 1916, 15,
31 ; 1919, 28, 3ι ; 1Θ21,
Η; 1927, 4. 6ο; 1929,

»(?)·
αγαπητός, 1914, Ι ; Ιθΐβ, Ι.
9, ίο, 19, 28; 1917, ι ι ι

21 ; 1Θ28, ι, 25; 1924,

ι, 12, Η ; 1925, 24 ;

1929, ι, ΐ9· 2ΐ, 22.
α, 1927, 57·
», [1Θ1Θ, 9?]; 1Θ27,

(α) ΟΚΕΕΚ

α άοιώΐ/κΐ /οτιη.}

α>οΓ, 1913, 6; 1917,1,4,5.
ίο, ΐ5· ι?, 22 ; 1923, 6

,

13 ; 1924, ίο; 1020, 1 6
,

21 ; 1929, 8
,

9
. Αγιότατοι,

1917, 8
,

9, ι8; 1921,
3ΐ·
άγιάτης,ΙΘΖΒ, ΙΟ, 2Ο; 1929,5·
ι',γοράζω, 1914, 50, ζΐ.
«"•χω,1912, 30.
άγων, 1912, 93ι ΙΟ7 : 1Θ2Θ,

ι',ί, 1912, 26 ; 1913, ι ζ ;

1914, ι, 4- υ- 13. ι6,
21-4, 26, 27, 49- 53, 6ι,
62 ίϊί ; 1915, ι, Γ, ·;'Λ!·,ι6,
35, 4°; Ιβΐβ, 4, ιδ, 29,

33, 38, 4° ; 1917, 9
>

37 ;

1918, 5, 9, 1 1; 1919, ι,

7 (?), 8. 14, 24. 26ύιι, 28;
1923, ι6; 1925, 13, 2ο,
2ΐ, 24; 1927, ι, 62;
1928, Ι3·
άδίλφότητ, 1015, II.
.'.Ί.,,Λ,,ν.1912, ο·).

ά,ί, 1912, 105; 1923, 6;
1928, 3 ; 1929, 2Ο.
άί'ιμνηστοϊ, 1919, 12, ι Ί.

, 1915, 8, 27 ; 191β, ΐ3·

, 1927, 37·
<ο>,1914, 29, 3&·

αιΜομαι, 1927, 51*

, . 1014.
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αίρω, 1914, 12, 36, 5<>.
α'ισχιστοι, 1915, 7 ', [1916,

"]·
πιΥί'ω, 1912, 52 ; 1926, 6

((Τ.). ηΐτά,μι,,, 1929, 8.
ηϊτια, 1914, 2Ο (ίΤ(αι>).
αίποτ, 1912, 74-
αιών, 1912, 51.
ακοή, 1927, 36·
ακούω, 1914, 3ι 8, 37-
ακριβά!, 1912, 77·
«κνρόω, [1917, 7 ?]

·

άλαζονιία, 1927, 32·
ιίλίυρα, 1918, Ι3·
αληθή! : το ίίλι;ί)('Γ, 1912, 73·
άλ^ώί, 1928, Ι3·
'/λΐίΐΥ 1919, 30.
αλλά. 1912, 86; 1915, 1 6 ;

1916,23; 1917, 19:1927.
30·
<7λλΐ)λοι,1912, 8ο, ιοζ : 1919,
ίο, 15, ΐ9·

(ίλλοι, 1912, 26, 57 ; 1913,

ιρ ; 1914, ιό, 2ΐ, 23, 62 ;

1919, 3* ί 1928, 14.
αλλότρίοί, 1912, 9;">·

άλλωί, 1928, 7-

πλσοι, 1912, 42.
άμαρτάνω, 1914, 2"·
αμάρτημα, 1914. 28.
Αμαρτία, 1917, 8 ; [1925, 1 1]

.

άμιλίω, 1914, 48, 56 : 1815,
36; 1916, 28; 1918. 1 6.
υμιταμίλητο!, 1912, 78·
άμιτανήητο!, 1913, 1 1 .
άμφάτίροι, 1912, 88, ΙΟΙ.
άι>(οοη).), 1912, 79·
ΰναγγίλλω, 1914, 5·

άναγινώσκω, 1912, 8 : 1917,

3·
αναγκάζω, 1912, 98; 1916, 8,

22.

αναγκαίο;, 1912, 6 ; 1925, .|.
αναγκαίοι!, 1916, 1 6

.

Ανάγκη, 1913, 8; 1916, 1 1,

2ΐ, 29, 34! 1925, 1 2.
άνάγνωσα, 1912, 2.
αναγνώστη:, 1914, 59·
άναδίίωμι, 1912. 2Ο.
αναλαμβάνω, 1929, ;

άνιιπίμπω, 1913, 3·

άνάιττασίί, 1912, .; ι . 45·
άνατίθημι, 1912, 37·
ι'ιναφίρω, 1927, 13-
αναχωρητή!, 1925, 24.
άνδριάί, 1912, 31-34- 44·
·ΪΓίλπ//ιαΐι·, 1915, 8
,

27 ;

[1916, 12].

ι, 1927, 58.

5«υ, 1913, 15 (?)·
άνηρ : κατ* ιίν&ρα, 1912, 7·

άνθρωπο!, 1912, 49 > 1915, 7 ;

1916, ιζ ; 1923, ίο.
ανίστημι, 1912, 44·
αντί, 1913, 8.

άντικατάστασιί, 1912, 75·
αντίκρυ!, 1912, 89.
άΐΓΐ';ταλθϊ, 1927, 4.1-
άνω, 1913, 3 ; 1917, ι8, 23-
ανωτάτω, 1912, 1 03.
άνωμιιλίω, 1929, 12.
άζιόω, 1912, 38 ; 1915, 3° ;

1924, 6 ; 1926, -,
.

ί'ιξίώτατοί, 1917, Ι4·
άόκνω!, 1916, Ι 7·

άπα, 1914, ι, 34. 54 *«ι 55
<1«αΙ(Γ, 59, 63 ; 1917, 2, 5

,

ιο- 1 2 χαίρε, 17 /«", 2 1 6ΐί,
26 δις; 1918, ι, 4 /ί;". 5>

7
, 8
, ιι ; [1919, ι, 34];

1924, ι, 14; 1925, 2;
1926, 2 (ΠΤΓΤΓΠ).28 (άο.);
1928. ι. 1 6.
άπαιτίια, 1915, 2 Ι .

απαντοχή, 1929, 6
, ΙΟ.

απαντάω, 1913, 6 ; 1915, 21 :

1923, 15, ι8; 1927, 54-
άπαί, 1912, 53. 95 ; 1924, 6 .

1929, ι (.

άπίρχομαι, 1914, 15, 25, 32.
34-58; 1917, ι^(απη\θ,,\
άπηΧιιατικόϊ, 1913, 3

·

άπλίκιτον, 1914, 44·
άιτλάί, 1912, 79·
από, 1913, 2, ίο; 1914, 7-

41. 57, 5», 6ι ; 1917, 1 1 ;

1923, 8, 9 ; 1924, 5- «™

ΐξωθιν, 1914, 30.
ηποθχ'κννμι : ΰπητοι ιΐπΌδίδίΐ·/-
μίνοι, 1912, Ι5·
ώτοδι/μί'ω, 1914, 39, 4°, 41,

47-
άποίίδωμι, 1912, 51 ,' 1915,

40 ; 1917, ι6; 1918, 2ΐ ;

1920. 28.
άποκήλνμμα, 1926. ΙΟ (-κιι-

λννμ.).
αποκηρύττω, 1927, 33·
απολαμβάνω, [1915, 31]·
ιίπολανω, 1912, 94 ('

άποπληρΰω, 1913, 12.
αποπληρωσι!, 1913, 7·
αποσπάω, 1914, 34 ! 1915.

27·
άίτοστί'λλω, 1914, 5*> 57»
1916, 38; 1929, 1 6.
άποστ(ρίω, 1915, 9 ΐ 1917,

Ι9.
Κ

απόστολοι, 1915, 14; 1927,

_

46.
άπ-οφατίκιίϊ, 1927, 44·
άρα, 1912, 72.
άργΰριον, 1915, 2Ο, 20 ; 1916.
24, 27.
''··«· τ <·.1926, 2.
άρνί'ομαι, 1912, ^6, | ι.
αρπάζω, 1915, 35 ί 191β, ι8·
άρτα'3·,, 1914, 51, 57, 58;
1918. 1 3 £«.
άρτος, 1914, 5°·
άρχαΐοί, 1912, 67 ; 1913, ίο.
αρχή, 1912, 63, 66, 7ΐ·
άρχκρίύί, 1912, 48 (πρχιΐίρ.).
άρχαριν! μέγιστο!, 1912, 14.
άρχω, 1912, 65. <"ψ\ομαί,

1912, 78.
άρχων, 1912, 64; 1915, 1 8.
άσθινίω, 1915, Ι5·
ιισθίνώί, 1917, 1 6

.

άσκΐ'ω, 1926, 9·
ασπάζομαι, 1914,52, 59ί 1917,
26; 1918, 3 6ι'ί, 6

,

8
, ι8;

1926, 23, 25-
ασφαλή;, 1916, 39, 4°· τά
ασφαλή, 1916, 20.
άσχημοσΰνη, 1915, 24.
ατυνώτατα, 1929, 14-
*ανΑίίΐι«-Γ, 1912, 8θ (566 ΠΟίβ).
αύθαφίτωί, 1913, II.
αυτοκράτωρ, 1912, 12, 14
•ιύτόί, 1912, 5, 8, 3°. 39, 62,
84, 85, 86, 99 ; 1913, 5

,

Ι4(?); 1914,/>ί7Μ/0ι; 1915,
ίο, 13, ι8, 19, 24, 3°, 3'>
34, [36]; 1916, Μ, 1 7
6ϊϊ, 22, 25, 36, 4 1 &>'*,42;
1917, 3

- «2, ι8 1>ίι,19, 22,
23 ; 1919, 20, 22 ; 1923,
Ι9; 1924, 5; 1925, 6, ι6,
22 ; 1926, 21, 24; 1927.

8
,

39, [57]; 1929,3-
άφιδρύω, 1912, 45·
άφίημι, 1914, 49·
άφίαταμαί, 1912, ΙΟΙ.
άχριιο!, 1927, 3·

ΛλΡ'. 1912,53! 1913,8, ιζ;
1915, 23-

(3αή·ω, 1917, Ι3·
βασιλιίϊ. 1912, 59, 67; 1913,

4 ; 1914, 3ο.
βασιλικοί, 1913, 3·

£δ«λύττω, 1927, 34·
βίβαιοί, 1912, 54 (θα.0·), 58.
/3«ί(αιότατοΓ,1917, 4, 5. 8·
&0α,όω, 1912, 59, 88.

βίο*, 1921, Ι3·
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ϋοάω, 1Θ28, 12.
βοί,θιια, 1928, 4, 14
βοηβίω, 1915, 4, 34 ', 1928,

7. Μ·
/ίϋΐιλίύομω, 1912, 63.
,ίουλή, 1912, 66.
βούλομα,, 1912, 4°. 43» 45»
50, 57. 6ι, 77! 1913, 15;
1914, ίο, 34. 4ΐ 5 1927,
57, [58].

"

>·<φ,1912, 32,64; 1914.3,4,
6,23,26,50,59:1916, ι6;
1916,37:1919,14; 1923,
ι3; 1925,7, ι6;192β,9,
π, 13; 1927, ίο, 16,
27,45! [1928, 6]; 1929,
5, 7. ίο, 12.
γι'ιτων, 1910. 4° (γιτονοΐί).
γιικθλία, ή, 1912, 3°.
γενναιότατο!, 1927, 37·
γνκ, 1912, 32.
γίνομαι, 1914, 8.

γίνομαι, 1912, 24,35.57.72!
1913,8, 15, (γ.γΐ'.Ρ); 1917,

2θ(ί!ο.),22,[25?]; 1929,
16.

γινώσκω, 1912, 53 Ί 1914, 2,
42; 1915, Ι3 ; 1917, 8.
·χλι>κ<λαί<ι,1918, 15 (κλοκί-
λίαι).
γλυκύτατο!, 1916, Ι ; 1923,
21.

γνήσιοι: γνησιώτίροί, 1912, 27·
γνησιώτατοί, 1917, Ι, 5. 8,
Μ·

γνώμη, 1913, II.
•γνώριμα, 1912, 24 (>'·"/'·)·
•γράμματα,1913, 3, 1$ ', 1914,

36 ; 1916. 11 ; 1917, 3 ;
1925, Γ,; 1927, 9» 12.
-,/ιαμμιίτιον, 1913, Ι 6.
•γραφή, 1921, 17-
γράφω, 1912, 70 ; 1913, 19 ;
1914, 29, 3ΐ. 35. 4»;
1916, 25, 33, 39! 1917,
3, 5. *7 *«> 2ΐ, [23]·
γι μνασιαρχικό:, 1012. 93·

δανιίζομαι, 1915, 2Ο.
δαίΗΐστήί, 1915, 22, 26;
1916, 18.
{.ιίκννμι, 1912, 8 1 ; 1926, 11 ;
1927, 36-
Κίιλαίνομαι, 1914, 24·

δανοί, 1914, 35; 1926, ι ζ.
ίκτπύτηι, 1914, 46 ί 1917,
2, 6 ; 1927, 14·

διύτιρον, €Ϊι, 1914, 4°·

δίχομαι, 1927, 8.
δ('ω (ί), 1914, 19 (δνσαντίΐ),
3'·
δ.'ω(ζ), 1915, ίο. δι'ι, 1912,
71, 72· δ«ν<", 1926, 15
///.ν ; 1928, 4·
«ή, 1912, 68.

δήλοι : δη\ον = δηλαδή, 1912,
21.

δΓ/λόω, 1912, 7ΐ ; 1916, 12.

δημαρχικόί : δημαρχικη! ΐξυν-
σίαί, 1912, 15·
•"κ/: νίΛ αοο., 1912, 5, 37 ΐ
1913. 9ί 1914, 28, 29,
49 ; 1915, ίο; 1919, 15;
1927, ;ΐο ; 1929, 8. \νίΐΗ
8βη., 1917, 7. 8, 18, ζο,
23; 1923, 6; 1Θ25, :, ;
1926, 8; 1927, 11, 55;
1928, 4, 14. >5ί 1929,

Ι5·
δία/3ολι*ϋ(·, 1917, Μ·
£ώ/3ολο(. 1923, 9·
διάγω, 1929, 15-
δίάδοχοί, 1913, 8.
δΐίίΛσίΓ, 1919, 8.

&αθή*η, 1917, 9·
δκικοίω, 1912, 88.
Λιάκρισίί, 1913, 6.

διάκων, 1913, ίο; 1914, 44,
53-
διαμαρτύρομαι, 1912, 82.

διάνοια, 1927, Ι5·
διασηπτομηι, 1912, 7'·
διατίλί'ω, 1929, 5·
διατροφή, 1914, 5°.
διαφίρω '. οί οΊαφίροιτίΐ, '\\ΙΓ

|
ι;ΐΓ!Ϊ/,ΐ)ι- ', 1914. 8.

διαφυλάσσω, 1912, 54 ', 1923,

23 ; 1924, 12 ; 1929, 19.
οίδωμι, 1912, 28, 64 ; 1915,

3ι ; 1916, 25,37; 1927,
56; 1Θ28, 6(·); 1929,
3, 7·
διιξίρχομαι, 1912, 21.

διίργω, 1914, 24.
δίκαιοι, 1912, 8 1. το δίκιων.
1929, ο.
διοικίω, 1913, 13-
Άιι',-ι,ι, 1912, 28, 42, 82.
διόΥ», 1927, 32·
δίφροι, 1912, 39·
δο«'ω, 1912, 37» ^4·
δοκλίίη, 1915, 36; 1916, 17.
δούλοι, 1912, 56; 1927, 3,
1 1.

ίοί£, 1914, 9·
δύνομαι, 1912, 5! 1913, 12;
1914, 5; 1915, 21, 3ΐ;

1916, 24 (δυνησατί), [39 ?]
ϊ

1928, 14-
δύναμίί, 1915, 19, 26; 1916,

23 : 1919, 21, 22.
δυνατοί : ϊν τοΐΐ δυνατοί!, 1924,

7
-

δύο, 1912, 34. 9°, 91 ; 1914,

23 ; 1918, 13-
δύσπνοια, 1926, 12.

('ώ<, 1912, ιοο ; 1918, 17;
1926. 14; 1927, 49· &>Γ
<"ν, 1916, 3°; 1916, 24,
39 ; 1929, 8.
('αυτοί, 1914, 9,' 1915, 23,
28.

«αω, 1912, 86; 1914. 2 1.
ίβοαμο! και «κάί, 1914, 47
(«Λ).
*'νγν7, 1916, 42-
ϊγχωμιάζω, 1927, 2 Ο.
.γώ, 1912.32, 87, 103; 1914,

50 ; 1917, ι8; 1925, ι8;
1827, ίο. ίμι, 1913, 5 ;

1918, 12. ('μο.',1912, 22,
36, 63, ιο6. »'μοΰ, 1912,

32, 52, 58. 68 ; 1913, 8 ;

1917, 7. 9. ' 8
,

[20], 22-
24; 1924, 7; 1926, 14;
1927, 9, '3 ί 1928, ίο;
1929. 13. μ', 1917, ι 2,

13 (1
.

μοι), ι6, 19 <5«;
1923, 155 1924, 6; 1925,

7
, II ; 1927,7- 12; 1928,

5 ίΐι. μοί, 1912, 2Ο, 2ΐ,
24, 28, 45, 71 ; 1913, 8;
1914, 52; 1916, 1 8 (!

.

μ·), 25; 1918, ι6; 1923,
17! [1926, 13]; 1926,
6. μον, 1912, 32, 37 ;

1913, 7, ιζί/ϊ, 14! 1914,
52; 1917, 8; 1923, 12,
14 ί 1924, ίο; 1925,
[ίο], 19, 23, 24(?); 1926,
14, ι6, 20, 24, 26; 1928,
5, 13; 1929, 12. 8εο

ήμι'ΐ!.
ί'Λ'λω, 1912, 102 ; 1914, ·}

.

ϊθοί, 1912, 86.
«ι, 1912, 43, 56- 69, 71, 73,
98; 1916, 18,22,24,39;
1918, 15; 1926, 17;
1927,53- «μη, 1914, 23 ;

1928, Ι4·
(Ίδήμωι; 1914, 5*·
ιΐκάι : ΐβδομοί και ιΐκ., 1914,

47· όγδοος και «κ., 1914,

45· τιτραι κα\ «και, 1914,
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ίΐλικρινήί, 1927, Ι5·
«V, 1912, 26, 29, 5°· 57.
6ο, 6ι, 63, 8ι; 1913, 3;
1914, 4, ι6, 21, 23, 28,
35, 42. 46, 4», 53. 59!
1916, 11 ; 1917, 9 (ησμα">);
1919, 15, 18 (μΐίθα ΓΟΓ

ήμιθα ?)
,
2 1 ///> ; 1923, 1 5 ;

[1925, 2ο?]; 1927. 47-
50, 54! 1928, 13 ; 1929,

6
, ιι, [13]

(ΐπιρ, 1912, 72.

• ΐπον. 8εθ υηΐ1θΓ \ίγω.
('φήνη, 1917, 4 ί 1923, 22.
ΚΛυΐ'πΐίΐΐ'ι'; Ειρήνη Σίβαστή,

1912, 35-
*ΪΓ, 1918, 14 ί", Ι5·
«Γ, 1912, 3, 21, 33. 8ι;
1913, 7," (?); 1914,50,
58; 1915, 30,36; 1916,
17; 1917, 12, 13, ι6; ιδ,
23; 1928, 5; 1929, 14.
ίίϊ '" ; Γ<,χτ, 1914, |Ο- ({(
ΓΟΓ «χ, 1914, 48.
ιΐσακονω, 1928, 12.
ιίσβολή, 1912, 45·
ίΐσττράττω, 1915, ΐρ.
«, 1912, 22, 24, 75. 84, 97.
99 ; 1813, 1 1 ; 1914, 4 ;

1915, ι9; 1917,4 («ί);
1925, ιι, [ι 2]

.

ί>>1912,

5«.
«άστοχου, 1912, 3Ι·
«αστοί, 1912, 7 ; 1925, 8.
ΐκάτίροι, 1919, 1 6.

ϊκβαίνω, 1914, 13 (ίγ/3.) ί

1917, Ι3·
«0άλλω, 1914, ι4> 1 5 Μ·),
19 (άο.).
ίκβασκ, 1913, 7·

«βιά^ω, 1912, 8ο (ίγ/3.).
<«ί, 1914, ιό; 1917, 13·
«Λ/ΟΓ, 1914, 3, 6

,

13, 28;
1915, 27.
«'κλί'γω, 1913, 14-
ίκονσίως, 1913, II.
ϊκπίμπω, 1912, 91.
«ρίπτω (?), 1917, 19 (3β6

ηοΐβ).
ίκτίθημι, 1912, 6.
«Ί.7,^,1914, 19.
«λαιοΐ', 1928, 6.

ΐλιήμων, 1917, 2Ο δΐί, 22,

25·
ί'λη-ι'ί, 1915, 9! 1928, 15.
ίμαυτοΰ, 1912, 77·

. /ι,.ί-ίΛλ.Μΐιη.1914, 39·
ίμόί, 1912, 24, 3°. 33. 44,
48, 54, 7°, Ι05, ι°8;

1913, 8, 12 ; 1915, 33-
οίμοί, 1912, 20.
ΐμφντοί, 1916, 3Ι.
(V, 1912, 90, 95 ; 1913, 3 ;

1914, ρααίηι ; 1916, 2
,

15, ι6, ι8; 1816, ^
, ιι,

15; 1817, 2, 3, 9, ΙΖ, 15,
ι6 Ι(Γ, 19; 1818, 3, ιβ,'
1919, [3], ι4. 15, 17, ι8,
19, 29 ; 1923, 4, 12,
1924,6, 7· ιο; 1825, 2,
22; 1926, 4, ι6, 17, ι8,
2ΐ ; 1927, 4 Μ*, ίο, 39,
6ι; 1928, 9> ", Ι3;
1929, 2, 4, 9, 23- ΓΟΓ ίΐι,
1914, 1 6, 1 8, 2ΐ ; 1915,

3
·

ϊνατικ, 1914, ΙΟ.
ΐν&ίίκηιμι, 1924, 8. Ινοιίκνυ-
μω, 1916, 3Ι.
*"««», 1914, 57, 58.
ίνοχλία, 1915, 1 8

.

('ντανθα, 1914, 2.
ίΚΓί'λλω, 1914, 2Ο. ΜΤ, ,\λιι/κ;ι,
-1917, 24.
εντολή, 1924, 3.

ί'ντρότω, 1927, 52·
ίνώπιον, 1927, 8.

', 1827, 45·

·, 1812,51 («&>.).
(ξαφίτω:, 1912, 24 (^ίρ.).
ίζάφινα (^ ίξαίφνηϊ), 1914, 3·

(ξ(γ(ίρω, 1912, ΙΟΟ.

ΐξίρχομαί, 1913, Ι5·
(ξουσία : δημαρχικης ΐξονσίαι,

1912, 1 5
·

?|ω, 1914, 15, 3ο, 36, 37
6Ϊ5, 50.

ί£ω&>/ : άττόίξωθιν, 1914, 3Ο.
ΐπάγομαι, 1912, 96.
ί'ττιιιΐ'ί'ω,1927, 35 («"»·)·
ίΠ-αιρω, 1917, 6 (ϊφΛ, 1 8

(Λ).).
.'-ι;ι·. 1914, Γι1·
('πάκω, 1926, 14, 24.
ΐπαπίΐΧίομαι, 1914, 2Ο.
όταρχοτ, 1912, 59·
ί'ττίί,1927, 5°·
ί'ττίίγω, 1928, 5

· «'ϊΓίίγομαι,

1913, 7·

·';.-,!.'.., 1912, 2 ; 1914, 30,
35, 49; 1916, 5

,

34 ;

1916, 27, 28; 1920, 9

(επειτε).
ΐπίζίρχομαι, 1912, 99·
(πιρωτάω, 1913, Ι 7·

ίπί: \νϊΐΗ ΕΟΟ., 1914, 15, 38;
1919, 20 ; 1923, 23;

1928, 9 ; 1929, 19. «"
πολύ, 1916, Ι7· λνϊΐΗ§6η.,
1912, 37, 67 6ϊί, 87;
1913, 9; 1924, 8 Ια.
ννιΛάϋΙ., 1912,55:1914,
35, 47 ί 1927, 36.
ΐπι&ονΧία, 1923, 9·

επιθυμία, 1927, 38·
ϊπικάλ(θμαι, 1928, 12.
ΐπίκίίμαι, 1925, 12.
ΐπιξινάω, 1914, 1 6.

ϊπισκίπτομαι, 1914, 26.
επίσκοπο!, 1913, 4 ! 1914, 7

,

8
,

27, 42, 47, 49·
ϊπισπαίρω, 1912, 92.
ϊπιστήμη, 1925, Ι.
ί'π-κΓτολή, 1912, 4, 7! 1915,
29; 1Θ2Ο, 15-
ΐπιστόλιον, 1927, 56·
ίπιτίίνω, 1915, 29.
(πιτίθημι, 1915, ΙΟ.
ότιτρήτω, 1912, 3Ο, 43 ,' 1914,
25; 1927, 49-

επίτροπος, 1912, 44·
ϊπιφίρω, [1913, 17]·
ΓΠΌΓ Ι 01! Γ7ΓΟΓ(ΙπίΙΙΙ, 1915, 8.

(τττα,1914, 47·
ΐπώννμοϊ, 1912,38 (ιποηιμαα).
ίργω, 1914, 1 6

.

ίρχομαι, 1914, 4, 7, 9, ΙΟ,
13,30,35.38; 1918, 18;
1927, 5ι.
ίταψοι, 1912, 105 (<τ»ρ.),
ιο8 (άο.).

«ΓίροΓ, 1912, 38; 1913, 5,

ίο (?).
?τ·ι, 1812, 82 ; 1925, ^ (?).
«τοΓ,1912, ιι.
«3, 1912, 22 ; [1929, 9 ?]

·

ίί&οκίω, 1913, II, 21 (?).
ιυιργίτικώτατοί, 1912, 3·

ίίήθηι, 1912, 40.
(ίθνμίομαι, 1927, ΙΟ.
ίύ^«;, 1912, 64.
(ύκαιρία, 1925, 3·

ίϋκλί«'σταΓθ5, 1927, 3°·
(ίλάβίΐα, 1925, 5·

ιυλογημίνο;, 1917, ΙΟ ; 1923,
2.

ιϋνοια, 1912, ίο, 22.
ίίρίσκω, 1914, 13 ί«, 30, 51 ;

1916, 22; 1917, 7, 42.
ιΰσίβιια, 1912, 33·
ίΰσ*βήί, 1912, 23. €\>σίβίσ-
τατοί, 1913, 4·
ιΰσπλαγχνία, 1916, 3Ι·
ίίφρασία, 1927, 19, 21.
αχαριστία, 1914, 46.
<ίχή, 1923, 7, 13; 1924,10 ;
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κ. θιφ, 1921, 30 ; 1Θ23, 4 ·
1925, 2 ; 1Θ2Θ, 2, 2$. \
<ν κ. Χριστώ, 1919, 15;
1928, ·1928, 9·
κώμη, 1913, 2.

λαμβάνω, 1912, 52, 98 ! 1914,
ι8; 1916, 42 ((λαβή) ;
1926, 7, 8, 14.
λαμπροί : λαμπρότατοι, 1913,
Ι.
λί/3ίτωκ, 1920, 11 ; 1922, 5
(λείιιτογ), 1 1 ((Ιο.),
λί'γω, 1912, ι, 67 ; 1914, 27;
1915, ι |. ιΐπον, 1912,
26, 74; 1915, 8; 1918, ;
17 ; 1923, ΐ7·
(λεητβ), 1922, 5,
V

λόγοτ, 1915, 4·
λοιποί ΐ Του λοίΙΓοΰ, 1912,
λνμαίνω, 1912, 86

μακάριοι, 1915, 9, '4! 1917,
26 ; 1919, 25 ; 1921, 4· |
μακαριότατο!, 1917, Ι, 8;
1921, 3ο.
μά«λλοι·, 1914, 43·
μακροθνμία, 1917, 5·
μακρόθνμοί, 1917, -."">·

μακροί : μακράν ιιναι, 1919.
ιδ.
μάλιστα, 1912, 76 ; 1915, 4,
34; 1918, 12 (μαλλ.);
1919, 9 ((Ιο.), 29 ((Ιο.);
1929, ιι.
μάλλον, 1912, 73 5 1927, 35-
μανθάνω, 1916, 20 (δεε ΠΟΙε).
μαρτυρία,, 1912, ίο.-,; 1919,

29.
μάρτυί, 1912, 20.
μίγαλαυχία, 1927, 34·
μίγαλ«όττ)Γ, 1912, 8.
μ«γάλ<οί, 1914, -'<).
μίγα!, 1914, 6ο ; 1916, 11 ;
1919, 22 ; 1926, ιι. τα
μίγάλα, £1(1ν., 1924, <).
μίγιστοί, 1912, 15, 20;
1914,44! [1929, Ι3]·
μιίζων, 1912, 97·

μίλί'ω : Λ ι·.·μιμιλημίνο!, 1917,
ι, 4,6, ίο, 15, 23.
Μίλιπανοί, οί, 1914, 2Ο.
μ«'λλω, 1927, ΙΟ.
μα-, 1912, 23,29,35,46,66,
74, 82, 94; 1913, 13;
1914, 46 ; 1916, 8 ; 1917,
2 ; 1918, 2 ; [1919, 4] ;
1923, 6; 1927, 5; 1928,3-

μίνω, 1917, 12, Ι3·
μίριμνα, 1929, 16.
μίροί, 1914, 43 ί 1917, 18,

23·

μττά : \νϊιΙι αοο., 1914, 5 ;
1923, ι.;. μ«τα το ',νίίΐι

ϊηΓ., 1914, 15- >νίΐΗ §εη.,
1912, ιοί ; 1914, 5, 8,9.
33, 53- 6ι, 62; 1917, 3-
4 ί(τ, 9, [Μ]» 22, 23,
25(?); 1919, 27.
μίτ,,βά\\ω, 1912, 8ΐ.
μ€ταΐΓ«'μ7Γθμαι,1924, .| .

μίτρί'ω, 1916, 25.
μίτριο! : μίτριώτίροί, 1912,

65-
μίχρκ, 1914, 39, 44· /*· Τ0'
λνΐιΐι ίηί., 1914, Ι7·
μη, 1912, 56, 79- 92· 98 :
1913, 19; 1914, 13, 22,

«3. 4ΐ, 48, 56; 1915, 15,
21, 36; 1917, 19 £«;
1918, ιό; 1927, 58;
1928, 14. μη ποτι, 1927,

5ΐ.
μι?&, 1912, 90, 92, 96.
μηδιίί, 1912, 85, 89 ; 1913,

Ι4·
μηκιστο!, 1928, 23; 1929,

Ι9·
μην, 1912, 13; 1914, 6, 45·
μψτω!, 1914, 49·
μήτηρ, 1929, Ι 2 ίΐί, Ι 7·
μικρά!, 1914, 6θ.
μιμίομαι, 1927, 38·
μιμνήσκομαι, 1919, 15 ',1926,
ιό, 21 ; 1929, 7, 2°·
μίμνημαι, 1915, 13; 1924.
3, 9 ; 1929, 4·

μνημίϊον, 1912, 33·
μνήμη, 1929, ΙΟ.
μνημονίίω, 1923, 12.
μόγΐΓ, 1915, 25-
μυνάριοί, 1914, ι Ί.

μοναχοί, 1913, 2 (μοί-οχ.), 9
(άο.), ίο ((Ιο.), 15 (<1ο.);
1914, 20, 23 ; 1925, 25.
μονή, 1913, 2, 9, 13-15;
1914, 16, 21 ; 1917, 12,

2ΐ, 24; 1925,
25(?)·(

μόνο!, 1912, 5°· '"'' μόνον,
1915, 15; 1917, ΐ7·

ναοί, 1912, 48, 6ο.
νίοί '. Ν<οτ ΐίβαστόί, ιι κ ιπΐ! ι,

1912, 13.
νίωκόροί, 1912, 6ο.
νήπιο:, 1915, 28.
νήσοι, 1917, 9·

νομίζω, 1912, 85.
νομό!, 1912, 42 ; 1913, ζ.
νο'σοί, 1912, ιοο; 1926, 12;
1928, 5 5 1929, 15.
νίν, 1912, 69, 82, ιοό ; 1914,
39; 1917, 13; 1923, ιι;
1928, 4, Ι3·
νί·ξ, 1914, 3, 26, 27. νυκτοι
και ήμίραί, 1917, Ι ζ.

ό : έ ΓΟΓ αϊ, 1914, 46. ή ΓΟΓ
αϊ, 1914, 59· *> ίθΓ οί,
1912, 20, 6ι, 64. 6 ΓΟΓ οι,
1914, 3; 1918, 17. ™ί
\νϊιΗ ϊηΓ. ΓΟΓ δυύοΓ^ϊηαΙε

αίαυδε, 1914, 59! 1927,

54'
όγδοο! και (Ικάί, 1914, 45·
όγκοί, 1915, 2Ο.
<Ί'"ν. 1915, ίο, 29.
οιδα, 1912, 22, 68; [1913,
2θ]; 1916,37:1918, ίο;
1923, 6; 1929, ίο.
ιοαίνι = ιΐδίναι ΓΟΓ Ιοΐ'ιν,
1917, 7-

| οίκΐίοι, 1912, ιο.|. το οι-
κΛον, 1912, 94·
οικίω, 1912, 84. ή οϊκουμίνη,
1912, ιοο.
οΐώ, 1914, 3, 5, 23-
οίκονομίω, 1913, Ι3·
οικονόμο!, 1913, Ι4·
οίκοι, 1912, 25, 33; 1926,
25! 1929, ιδ.
οικτίρμων, 1917, 2Ο ίϊχ.
οινόομαι, 1914, ΙΟ.
οίνοπράΥι/Γ, 1915, 17.
οίοι, 1912, 8 1 (νον).
όκνίω, 1916, 21.
ϋ\(θριοί, 1912, 79·
ολίγοι, 1914, 52.
ολοκαύτωμα, 1917, 16.
ολοκληρία, 1917, 3·
όλοΓ, 1917, 19, 235 1926.

• όμογνήσιοί, 1913, II.
. όμοιότηι, 1913, 14.
άμολογ('α>,1913, Ι7·
ομολογ^τήί, 1920, 28.
όμώ>οια,1Θ13, Ι Ι.
ι όμωε, 1912, 76.
όνομα: €Ϊϊ όνομα, 1928, 5·
κατ' όνομα, 1916, 6 ; 1918,
6, ίο ; 1919, 24.
οπίσω, 1914, |ΐ>.
οπού, 1928, 13.
δπωί, 1917, 6, 7 ; 1923, 11 :
1927, 7·
όράω, 1912, 32 ; 1916, 28.
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οργή, 1912, 78, 8θ, 8ΐ.
οροί, 1913, 3-
Ιι, 1912, 22, 25, 3°. 38, 4°.
45, 52, 6°. 64, 72, 87
(ΚΓ), 89, 92. 97, Ό6 ;
1913, 9 ; 1914, «6, 28,

47! 1915, 30 ; 1916, 25;
1917, 195 1928. 13·
όσοι, 1912, 58.
•Ττ-';., 1912, 69, 8?·
«ότι», 1912, 66; 1915, 27.
όταν, 1927, ιι.
Οτι, 1917, 9, 13·
ότι, 1912, 33, «7, 79 5 1914,
20, 25,27*5», 3'· 37,46;
1916, 35! 1916, 11, ι?,
2ο, 37 ; 1917, 9, 25;
1919, 9, ι8; 1923, 6:
1926, Μ; 1927, 16, 36,
40,47, 53,57 ; 1929, ίο,

Ι5·
ουν, 1914, 8, ιι, 24, 25, 32>
34, 36-38, 48, 5ΐ, 56;
1915, 5, 36; 1916, ι6,

3ΐ ; 1917, 5, 8, Μ, 2 1 ;
1918, ίο; 1919, 12 ;

1927, 35, 53, 56 ; 1929,
6, Ι3·
ουράνιοι, 1915, 32·
ουρανοί, 1916, Ι5·
·<>>'.1912, 49 ; 1928, 13 £«·
ούτοι, 1912, 42, 72, 8ο, ιοί ;
1914, 15, 23, 37 ; 1915,
ιι, 12, ι6, 2ο, 25 ; 1916,
ίο, 19, ζι, 34! 1917, 3
όι'ί, 17 ; 1919, 12, 16,

17, 32; 1924, 8; 1927,
ίο; [1928,4]; 1929, 5,
[15]. <«τούτον, 1915, 2Ο.
οΰτοσί, 1915, 29.
οΰται, 1912, 53 > 1916, 2Ο ;
1917, 20, 23 ; 1926, 8,

*3·
'-Ί'ίιι. 1914, ι :

ο>«, 1925, 6.

παιίίον, 1914, 56, 6ο.
,-;.;.·*,·,··.1912, 78; 1914, 15,
40.

ίϊϊΠί(?), 1921, ιι.
πανάγιοι, 1916, Ι (?).
π&ηο' (?), 1922, 11.
πανταχη, 1913, Ι7·
πάντη, 1912, 33-
παντοκράτωρ, 1929, 3·
πάνυ, 1912, 63; 1914, 24,
38; 1915,34! 1916, 16,
2ο ; [1927, 53 ?]

·

πάπαι, 1914, 25·

παρά: %\. η 300., 1915, 19;
1926, 1 8. νΐΐΐΐββη.,1912,
52; 1914, 63; 1915, 3 1

,

40 ; 1916, 42 ; 1918, 22 ;

1920, 28: 1921, 32 >

1924, 7; 1925, 1 4 Μ*;
1926, 28 ; 1927, 9 · 1928,
3; [1929, 7

]· «Μ ά&ί.,
1912, 22, 39> <ο6; 1916,

36, 40 ; 1917, 2,3, 6,14;
1926, 2ο; 1926. 7; 1928,

ι, ιβ.
παραγγέλλω, 1914, 22. παραγ-
γίλλομαι, 1915, 4·
παραδίδωμι, 1916, 22 ; 1917,
12.

παραιτίομαι, 1912, 49 (""Ρ*·
τουμί).
παρακάλια, 1917, Ιζ', 1923,

1 1 ; 1924, 9 · 1925, 9 ·

1926,5; 1927,5! 1928,

4 ; 1929, 6
.

παραμένω, 1929, | .

παραπίπτω, 1915, 3, 6 ; 1916,

29.
παράπτωμα, 1917, Ι4·
παρατνγχάνω, 1912. .( .

πάριιμι, 1913, 9, 2Ο (?— να~
ΡΊΙ")·
παριμβολή, 1914, 8, ΙΟ 6ΐ5,
ιι, 12, 13, 17, «ι, 22,46.
-ιι Ι κ χ··; 1914, 29·
παρίημί, 1912, 20, 42.
παροινίομαι, 1914, 27.
παρουσία, 1913, 8

,

12.

πα,, 1912, 4, 5', 56, 58, 98,
ιο6; 1913, Ι3(?); 1914,
52, 6ι; 1916, 4, ι2, 23,
28, 37 ; 1916, 4, 5

,

34 5

1917,2, ι4, Ι5(?), 2ι,27;
1918, 3< "· ]9; 1919,
[4], 6
,

13, 24, 25, 27·29;
1923, 8
, 9; 1924, 8;
1925, 19; 1926, 2 ; 1927,
5; 1929, Ι7·
πάσχω, 1914, 3 ί 1916, 7 ;

1916, ιι.
πατήρ, 1914, 52, 57! 1916,
32; 1918, ι, 1 1 ; 1921,
3ΐ; 1923, 3, 2ΐ, 25 ?

1924, ι, 13, 14 ! 1926, 5
,

27, 28; 1927, 6; 1928,

ι, ιι, ι6 ; 1929, ι, 19,
22. <3οά, 1917, 1 6 ύι'ί.

πατρίκιοι, 1913, Ι.
πατριότη!, 1916, 32·
πατρίι, 1916, 1 8

.

πάτρων, 1916, 9·
ττιιΰω,1914, 46.

| Παχών, 1914, 6
,

45·

|

πιίβ,α, 1916, 27 ; [1929, ίο].'

παράζω, 1917, 1 2.

πιιρατήριον, 1923, 8.
•
πίμπα>, 1914, 26 ; 1918, 1 2,

1 6.

πεντακόσιοι, 1916, .(-.
πίνη, 1914, 1 6 (ιτίνπ)).
ττίρί : ΛνίΐΗ ΛΟΟ., 1912, 23,
24, 45, 46, 47 6ίί, 107 ',

1914, 49 ; 1915, 5 ; 1927,

| 6ι. \νίΐΗ §εη., 1912, 20,
52, 66; 1913, 6, ι3(?),
ΐ5(?); 1916, ίο, 20, 25;
1917, 9, 22, 24 1>ϊ*',1918,
ιι, 17 ; 1919, 13! 1923,
17; 1927, 6ο; 1929, 13.

πίρκργάζομαι, 1912, ')Ο.
πιρίκίΐμαι, 1926, 12.

περιουσία, 1912, 95·
πιριποκω, 1916, 26 (πιριτ.).
πίραττνσσομαι, 1925, 6.
πιρισκίπάζω, 1915, 24·
πιρίστασιι, 1915, 6.
πίάζω, 1914, II, 1 6, 35·
πιπράσκω, 1915, 25.
πιστίΰα, 1921, 15, 1 8 ; 1926,

8
,

13 6ά; 1927, 1 5
,

48,

53; 1928,7; 1929, ι4.
πίστκ, 1915, 15; 1919, 19;
1921, 8.
ττλίΐστοΓ, 1916, 27. ;τλίϊοτ<ι

χαίριιν, 1918, 2 ; 1919, .]
·

'-·..-,„, 1912, 89 (πλΐ)α>ι).
π\ίον, 1928, .ι .

ττλ·^, 1914, 46.
ττλ^οί, 1912, 5 ; 1913, 7 (?)·
πλην, 1912, 56.

πλ^ω, 1917, ι,5; 1927, 59·
ττλοίον, 1914, 41 ·
πνιϊμα, 1925, 8; 1926, 1 8.
(ν πιχΰματι, 1927, 4, 6ΐ.
πνιϋμα άγιον, 1917, Ι, 4, 5.

ΙΟ, 15, 17, 22.
ποθίΐνότατοϊ, 1925, Ι, 23.
ιτοιίω, 1912, 32; 1914, 24,
28 ίίι, 36, 47, 57 ; 1916,
33! 1917, 9

,

«4, 2ΐ ;

1919, 1 6, 32; 1927,
53(?); 1928, 6; [1929,
Ιθ]. ποιίομαί, 1912, ΙΟ3
(ποησ.), Ιθ6 ; 1913, 7 ί

1914, 14; 1916, ρ·

ποίο;, 1914, 2 Ο, 42.
πό\<μοι, 1912, 74·
πάλα, 1912, 3, 4, ίο, 1 6, 21,
55, 84, 90, 95, 103-
ττολ.τίί'α,1912, 55 ί 1927, 3 1 ,

39·
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πολιτικοί, 1012, 62.

πολλαχως, 1914, 38.
ττολύί, 1912, 20, 22, 24, 75,
84; 1913, 5, [ίο]; 1916,
27,37; 1923, 20 ; 1925,
22; 1928, 9! 1929, 4·
,'ιτί ττιίλΐ',1915. Ι7· πολλά,

αάν., 1918, 3 5 1919, 24 ;
1926, 23 ; 1929, 18.
πομπινω, 1912, 38.
πονηρά. 1927, 47·
ποτέ, 1912, 66, 92 ; 1915, 17 ;
1927, βΐ.
πάτιρυ:, 1912, 74·
ττουί, 1926, 18, 19·
πράγμα, 1912, 69, 7° ', 1913,
13; 1914, 3; 1923, 18.

-..««,,η, 1912, 83.
πραιπόσιτος, 1914, 17, ι8, 20.
πραξις, 1915, 12, 16.
πραότης, 1912, ΙΟΙ.
ττράττω, 1912, 92 ; 1914, 2,

5 ί 1919, 22.
πρισβίία, 1912, 91.
πρέσβνς, 1912, 2Ο, 75·
πρ(σβΰτ(ρος, 1913, 2, 5, 9 >'
1914, ι, 43! 1915, 4ο ;
1916, 2; 1917, 11.
πρά, 1912, 58, 68 ; 1917, 2 ;
1918, 2 ; [1919, 4] ί
1927, 5·
πρόγονοι, 1912, 104.
προγράφω, 1913, 7·
προΐίρημαι, 1912, 30.
προέρχομαι, 1914, 17 (προ(ρ-
θιν).
προιστώς, ό, 1913, 2,15 (·')·
προθΰμως, 1927, Ι4·
πρόκιιμαι, 1913, 18 ύίί.
προκηρύσσω, 1919, 29.
προνοέω, 1913, 13.
πρόνοια, 1912, 103, 105 ;
1929, Ι9·
προοδινω, 1919, Ι Ι .

προς : Λνΐιΐι αα:., 1912, ίο,
21,29,73.85, ίο»; 1913,
6, 7; 1914, 4, 7, 25, 34;
57; 1915, ιι, 2ΐ, 29;
1917, 6, ι8 ώϊ, 2ΐ, 22 ;
1918, 18; 1923, 15, 19!
1925, 3! 1926, 19; 1927,
14 ; 1928,5; 1929,17-
το προς πρωί, 1914, 18.
αϊ)»., μιας και προς. 1918,

Μ·
προσαγορίΰω, 1912, 27, 79 >
1919, 23, 25, 27 ; 1925,
4, 8(?), ι8; 1926, 19;
1927, 3; 1929, 18.

προσδέχομαι, 1912, 28 ; 1927,
12.

προσδοκάω, 1928, Ι5·
προσίΐπον, 1925, 13, Ι4·
προσιυχή, 1917, 8; 1921, 2Ο;
1926, 17, 2ΐ ; 1929,5,9
προσηγορία, 1919, 23.
προσήκον, 1919, 14.
προσίίμαι, 1912, 41, 9^·
προσκυνέω, 1929, 18.
προσκύνησα, 1916, 8.
προσλιπαρίω, 1912, 36.
προσπάσχω, 1929, 13.
προσφέρομαι, 1912, 65, 83.
πρότ(ρον, 1912, 89, 92·
προφήτης, 1928, 12.

πρωί : το προς πρωί, 1914, 18.

πρίατοι : πρώτον, 1912, 69 ',
1916, 8 ; 1927, 55· 'πΡωτ"
35 ;ι<Ιν., 1912, 29.
πυκι/οτίρως, 1929, 6.
πύ\η, 1914, Ι5·
πωλ<α>,1915, 25.

ρόδιοι, 1912, 29.
ρύομαι, 1926, II.
ρώννυμι: ΐρρωσθί, 1912, ι οι ι

ϊρρ&σθαι, 1916, 30 : 1921.

30 ; 1923, 19; 1925,22;
1926, 26 ; 1928, 8. ΐρρω-
/ιΛ.η. 1924, ίο ; 1929, ι «ι.

σαφώς, 1912, 68.
σφαστός, 1912, 29. Κλαυδια-

νη Ειρήνη Σίβαστή, 1912,

35· Νί'οί Σί^αστόί, ηιοηΛ,
1912, 13. δβε αΐκο Ιη-
(Ιεχ 2.
σιμνότατο!, 1927, 31·
σημίΐόω, 1913, 18.
σίγνα, 1914, 18.
σΐτος, 1914, 51, 57, 58·
σκίνος, 1914, 39, 4°·
σκρίβας, 1914, 18.
σος, 1924, 3; 1926, 8; 1928,

3 ; 1929, 3, 5 &"·
σπουδάζω, 1912, 25 6ΐί, 34·
52; 1916, [ι3?], ιό.
σπουδάζομαι, 1917, 2Ο.
σπουδαίος, 1917, ΙΟ.
σπουδή, 1917, 14, 22, 23,
25(?); 1918, ίο; 1924,
7-
στάσις, 1912, 73·
σταΰροΕ, 1917, 6, ΐρ·
σταφνλιον, 1918, 14 (στα-
φοίλ.).
ατίρνον, 1919, 18.

στοργή, 1916, 32.

στρατιώτης, 1914, 9, II, 20;
1916, 42.
σί,1923, 15· σί', 1916, 3θ(?),
33 (Ι

- τοί); 1917. 8
, 20;

1919, 23, 25, 27 ; 1923,
19, 23; 1924, ίο; 1925,
6-8, 22; 1926, 5,23,25,
26; 1927, 4,9, 6ι; 1928,
4, 8 ; 1929, 1 8

,

19. σον,

1915, 33 ; 1917, 6 ; 1918,
ιι ; 1919, ι3; 1923, 7,

13; 1924, ίο; 1925, 4,

5
, ίο, 17, 2ΐ ; 1926, ι6,

1 8
,

19, 2ΐ ; 1927,30,39,
49, 6ο ; 1928, 4! 1929,

8
,

[9ΐ· σο/, 1917, 2, 5
-

27; 1918, 3 0
· <«'), 12,

17; 1919, 25, 26, 28;
1926, ιό; 1927, 41, 54,
[56], 62 ; 1929, ι6. 8εε
ΰμί'ις.

σνγκλιίω, 1914, ΙΟ, 17, 22,

43-45·
συγχριστός, 1919, 32 (σνν-
χρηστ.).
συγχωρίω, 1912, 32, 4*>·
συκοφαντία, 1914, 35·
σνλλίγω, 1916, 24, [39 ?]

·

|

συμβάλλομαι, 1915, 13, 3°·

! σίμβιος, 1926, 23.

; συμβυηθίω, 1916, Ι9·
συμπομπίνω, 1912, 39·
σνμπονίω, 1919, 7·
συμφίρω, 1912, 69.
συμφορά, 1915, 3·

συν, 1913, 5! 1917, 27; 1918,

5
, 19; 1919, 5
,

9, 21,24,
26ύΐ5, 28; 1927, 62.

συνάγω, 1912, 72 ; 1913, 9·

συναριθμίω, 1919, 31·
συνέχω, 1914, 38; 1919, 22.

συνιχως, 1928, ΙΟ.
συνήθης, 1912, 66.

συνίσταμαι, 1912, 71·
συντείνω, 1925, .;.

σφοδρώς, 1916, 2Ο.
σφραγίζω, 1916, 4 ι ·
σώζω, 1923, 7·

σώμα, 1926, Ι ^

} σ<ατήρ,1919, 2ο ; 1927, 6 ;

1929, Ι5·
σωτηρία, 1919, 21 : 1923, Ι4·

ταλαίπωρος, 1917, 7·

τάλαντον, 1914, 5< ; 1916, 43·
ταμκΰω, 1912, 22. ταμκΰομαι,
1912, 77-
ταπίΐνός, 1917, 7·

ταραχή, 1912, 73·
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juuMije, 1922. 3.

oeine, 1920, 22.
ofO), news, 1922. 27.
of&eie, 1921, 13.
OTptwT, 1921, 7.
oyiouj, vb., 1921, 23.

p*in-, 1920, 1, 6.
pHTe, 1920, 11, 17.
p-iwfe, 1922, 8, 9.
po-yOT, 1921, 5, 9, 16.
p&o-yui, 1922, 9.

con, 1920, 20. iwu. 1921,
22 ; 1922, 2, 17, 22.

cnneof (enakif), 1922, 8, 9,
19.

cg&ei, 1920, 1. coci, 1922,
1.

Tiofig, 1920, 25.
TJUi- (nT"-")' 1921, 3.
taixo, 1920, 18, 19, 20.

•miiooY, 1920, passim.
Tim*.Y, 1921, 23, 26 ; 1922,

passim.
Too-yc, 1920, 17.
Tfcgo, 1922, 27.
■i^gp, vb., 1921, 12.

ujH.u, 1921, 9.
uj&pen, 1921, 14.

ujooife, vb., 1920, 22.

g- in gfcit- = *>n- prefix.
1922, 4, &c.

gi-, prep., 1922, 5.
(gwfi) gMmoye, 1921, 6 (cf.
12).
gjuaa, iun-, 1921, 3.
gice, vb., 1921, 13, 16.

\ gHT, north, 1922, 4.

\ so efioX, 1920, 14.
■xM-ii. 1922, 10.
•xioK &&&X, 1921, 15.

s'wujt, 1922, 4.
S'ltf (tfis), 1922, 19.
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